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Abstract 

 

Hunting has always been part of man. 

While the hunter-gatherer system used to be the sole manner of feeding ones family in 

early times, today hunting as a hobby is becoming ever so popular in the Danish 

population.   

 

This thesis explores why Denmark has seen a rise in the number of people obtaining a 

hunting license. This finding is examined through the following problem statement: Why 

has it become trendy to hunt? 

 

Which motives do new hunters have for choosing this particular hobby? 

 

Ronald Inglehart’s theoretical framework on postmodernization of society and values and 

the derived effect on consumption combined with Abraham Maslow’s hierarchy of needs 

sets the discourse of the thesis. 

 

The theory of the postmodern consumer combined with the motives for choosing hunting 

as a hobby is tested in qualitative and quantitative studies in relevance with this particular 

study.  

 

The findings of the studies show, that although many of the new hunters’ motives for 

getting a hunting license can be traced to the theories of postmodern consumption, many 

new hunters are influenced by modern values when they choose to become hunters. 

 

Through the chosen theoretical approaches the single-case study concludes that Danish 

hunters overall seek self-realization through hunting, but they have a myriad of different 

faces, and not two hunters may have the same motives. 
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Kapitel	  1	  

1.1	  Indledning	  

Jeg undrer mig over alle disse nye jægere.  

I mange år var folk skeptiske eller decideret negativt indstillede, når jeg fortalte, hvad min 

yndlings fritidsbeskæftigelse var: at gå på jagt. 

Jeg er gennem mit liv utallige gange blevet konfronteret med udsagn som eksempelvis: 

”det kan du ikke mene – det er da synd for dyrene”, ”hvad gør du så med de døde dyr – 

smider du dem ud?” eller ”har du ikke dårlig samvittighed over at slå ihjel?” Alle sammen 

var de gode og rimelige spørgsmål eller udsagn. Og jeg havde altid rede svar og god tid 

på hånden. For det krævedes, at jeg forklarede grundigt, hvordan tingene hænger 

sammen. Og jeg var vant til det. At komme med ’en naturlig forklaring’.  

Hvorfor slå ’uskyldige’ dyr ihjel, når man kan købe sin bøf i ethvert supermarked? Hvordan 

kan man leve med at ’se lyset slukke’ i et dyrs øjne? Hvad skal man dog stille op med 12 

nyskudte fasaner? Og en hare. Spørgsmålene er rimelige for den uindviede.  

Som Klaus Rifbjerg skriver, behøver man ikke være dødsfetichist for at identificere sig som 

eller sympatisere med jægere (Rifbjerg). Tværtom, giver det dog ganske meget mere 

mening for den enkelte at være jæger, end at betænke logikken hos jagtmodstandere, 

som ikke er vegetarer.  

Men jeg undrer mig alligevel. For i dag møder jeg næsten aldrig denne uforstående 

attitude overfor min hobby.  

Udviklingen er kommet snigende, for så at eksplodere lige i synet på os. Jagt er gået fra 

gammeldags til comme il faut! Hvor det i 80’erne blev mode at spille golf, er det nu blevet 

trendy at gå på jagt. Der har dog hele tiden været mange jægere i Danmark. Det har blot 

ikke været så synligt i mediebilledet som nu. Danmarks nationalsport anses uofficielt for at 

være fodbold. DBU har registreret ca. 330.000 medlemmer (DBU, 2014). Hvis man renser 

tallet for ungdomsspillere, er der faktisk kun små 110.000 fodboldspillere. I sammenligning 

er der næsten 180.000 danske jægere! Hvis man lægger antallet af fodboldtilskuere og 

mandagstrænere til fodboldspillerne, bliver dette dog nok den største gruppe. 
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Jeg er opvokset i byen, men færdes hjemmevant i naturen, da mine bedsteforældre boede 

på en gård, og jeg tilbragte en stor del af min fritid der. Min morfar var jæger. En 

gammeldags én af slagsen. Med beskidte gummistøvler og mølædt jagttøj. Og med 

holdninger om livet og døden. De etiske principper fik jeg således ind med modermælken, 

da jeg var i mesterlære.  

Men hvordan med alle de nye jægere? Dem som ikke er vokset op på landet. Dem som 

ikke havde haft deres gang i naturen, før de ’sprang ud’ som nyjægere med våben i hånd. 

Dem som har levet hele livet i byen og besluttet at få jagttegn i en sen alder. Hvilke 

elementer indgår i deres motiv for at være jægere? 

Kulturelle ændringer som sker i et givet samfund skal ikke udelukkende ses som følger af 

øget økonomisk vækst. Kulturelle ændringer sker også som følge af generationsskifte og 

de normer og regelsæt, som de efterfølgende generationer vokser op med. Men ikke 

desto mindre er økonomisk sikkerhed og opfyldelse af basale overlevelsesbehov en stor 

del af de kulturelle ændringer, som et givet samfund oplever (Inglehart & Baker 2000).  

Ronald Inglehart skelner mellem to typer strømninger i forbindelse med forbrugerkultur; 

nemlig det modernistiske og det postmodernistiske samfund og forbrugerkultur (Inglehart 

1997). Den postmodernistiske strømning, som vi ifølge Inglehart tilhører i Norden, 

konsumerer efter en søgen på selvrealisering og ikke længere efter status. 

Betyder det, at den stigende tendens inden for jagt de seneste år skyldes en søgen på 

selvrealisering hos nyjægerne?  

 

1.2	  Problemformulering 

 

”Hvorfor er det blevet moderne at gå på jagt?” 

 

Udviklingen af samfundet smitter af på den herskende kultur. Da samfundet i dag er 

postmoderne, må moderne jægere altså også være det.  

Med udgangspunkt i Ingleharts teori om den postmoderne forbrugerkultur undersøges 

problemformuleringen derfor med udgangspunkt i tre hypoteser om hvem den 

postmoderne jæger er. De tre hypoteser er: 
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• Den almindelige kvindelige jæger 

• Den primitive postmoderne jæger  

• Den selektive jæger 

 

Karaktertræk for de tre respektive typer uddybes i afsnit 2.4.3 postmodernisme.  

 

Problemformuleringen undersøges med udgangspunkt i de tre hypoteser der tager sit 

udspring i den valgte forbrugerkulturelle teori og hvad denne foreskriver om en 

postmoderne jæger. Om de teoribestemte hypoteser holder stik, undersøges ved hjælp af 

et konkret feltstudium af nyjægere. De konkrete undersøgelser vil af- og/eller bekræfte om 

jægeren anno 2014 går på jagt i søgen på dennes selvrealisering, og studiet vil 

afslutningsvis give svar på, hvad der ligger til grund for den stigende interesse for jagt. 

 

1.3	  Forfatterens	  forforståelse	  

Jeg har haft jagttegn siden min 16-års fødselsdag, hvor det dumpede ind i postkassen. 

Faktisk ankom det ca. en uge før, men min mor havde nidkært tømt postkasse flere gange 

dagligt igennem et stykke tid, for at jeg skulle kunne få kuverten fra Naturstyrelsen blandt 

mine fødselsdagsgaver. At sige jeg havde set frem til det, er en kraftig underdrivelse. Jeg 

startede på Frederiksberg Ungdomsskoles jagtkursus, da jeg fyldte 14 år. Fire timer hver 

mandag aften fra starten af september til udgangen af marts. To år i træk. For man må 

først gå til jagtprøve i Danmark, når man er fyldt 15 år. Jeg er nu 34, og har således kunne 

følge med i, hvordan det er blevet moderne at gå på jagt de sidste år. Ret beset strækker 

min erfaring sig dog ikke over en periode på atten år. For jeg begyndte at følge i min 

morfars fodspor, da jeg var 4-5 år gammel. Først bevæbnet med et legetøjsgevær, men 

snart også rigtigt bestykket. Jeg nedlagde mine første stykker ædel vildt med bøsse (under 

kyndig vejledning), da jeg var ni og doublerede canadagæs, da jeg var 11. Selv min 

morfars kritiske kammerat, Mogens Murer, måtte konstatere, at ‘knægten har flair’ for det. I 

dagens forbudssamfund vil mange nok smile noget anstrengt ved tanken om 9-årige 

bevæbnet med haglbøsser. 

Da jeg var yngre, var det i min omgangskreds udelukkende mine halvfætre i det mørke 

Jylland og på Møn, som ligeledes havde jagttegn. I dag kan jeg ikke tælle på fingre og 
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tæer, hvor mange af mine bekendte, der melder sig under fanerne. Alene i år er der flere 

af mine jævnaldrende venner, som er i gang med uddanne sig til jægere. 

 

1.4	  Struktur	  

Studiet vil starte med en relevant beskrivelse af den valgte forbrugerkulturteoretiske teori, 

der sammenholdt med senere empiriske undersøgelser skal give et billede af, hvem 

jægeren anno 2014 er og hvilke elementer i teorien, der kan tilskrives den stigende 

interesse for jagt.  

Læser er allerede blevet præsenteret for problemformuleringen, og hvorledes denne vil 

blive behandlet. Kapitel 1 efterfølges af en præsentation af metoden for studiet, hvor teori 

og empiri og det videnskabsteoretiske ståsted for disse, kort vil blive belyst. 

Kapitel 2 vil beskrive og diskutere den valgte forbrugerkulturelle teori i forhold til jagt samt 

udarbejde et forbrugerkulturteoretisk apparat til den videre analyse af undersøgelserne. 

Kapitel 3 er en analyse af fokusgrupperne. Her vil resultaterne af disse data blive 

diskuteret ud fra det forbrugerkulturteoretiske apparat.  

Kapitel 4 sammenholder resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen med resultaterne af 

fokusgrupperne. 

Sidste og afsluttende kapitel 5 er specialets konklusion, og vil svare på 

problemformuleringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   9	  

Vidensproduktionen for nærværende problemstilling tager sin struktur efter Enderuds 

model. 

 

 
Figur 1 - Vidensproduktion 

 
Kilde: Enderud (1986), (Andersen, 2008) 

 

1.5	  Metode	  

I dette afsnit vil undersøgelsesmetoderne for specialet blive præsenteret og berettiget. 

Samtidig vil der blive redegjort for valget af teori samt begrundet, hvorfor den er relevant i 

forhold til den valgte problemstilling og -formulering. Afslutningsvis vil metoden for 

behandling af empiri blive gennemgået. Formålet med afsnittet er at fastlægge de 

overordnede rammer for afhandlingen. 

 

1.5.1	  Teori	  

Baseret på Ronald Ingleharts postmoderne forbruger, har problemformuleringen allerede 

opstillet tre hypoteser om hvem jægeren 2014 burde være. Disse jægeres motiver for at 

gå på jagt uddybes og undersøges nærmere i teoriafsnittet, hvor det historiske og 

teoretiske apparat bliver præsenteret og beskrevet.  



	   10	  

Selvom Ingleharts teori er af ældre dato, er det interessant at undersøge om hans 

hypoteser om forbrugerkultur og motiver bag den måde, der konsumeres på, holder stik, 

når den overføres til nærværende problemstilling. Hans teori sammenholdes med Maslows 

behovspyramide, da der er tale om et forbrug, der potentielt kan føres tilbage i tid, og 

således kulturelt kan dækkes ind med mange tusinde års mellemrum, men med potentielt 

forskelligt tilhørshold i behovspyramiden. Maslow og Inglehart siger i deres tekster ikke 

noget specifikt om jægertyper, men de udtaler sig begge om værdier. Ud fra disse værdier 

er det muligt at fremmale et kvalificeret billede af den hypotetiske jæger defineret ud fra de 

forskellige stadier af henholdsvis Maslows behovspyramide og Ingleharts historiske 

kulturteori. Teoriafsnittet inddrager endvidere en rapport om nyjægere i Danmark, 

udarbejdet af Danmarks Jægerforbund i 2007.  

Alt dette skaber forhåbentligt nye hypoteser, der afslutningsvis vil udgøre rammen for 

afslutningen af teoriafsnittet, hvor der dannes et ståsted til videre analyse af 

problemstillingen. 

 

1.5.2	  Afgrænsning	  

Ethvert valg er også et fravalg. Valget af primært Ingleharts teorier om forbrugerkultur, 

som jo ikke direkte omhandler jagtforbrugeres adfærd, skyldes, at Ingleharts teorier om 

samfundsudvikling, herunder i særdeleshed kultur og adfærd, bedst kan hjælpe til præcist 

at undersøge, hvorfor en stor gruppe af postmoderne forbrugere, i dette tilfælde de nye 

jægere, ændrer karakter.  

Der findes masser af artikler og notater tilgængelige om ændringer af forbrug. Der findes 

også både artikler og tykke bøger, der handler om jagt og jægere og deres udvikling. Det 

har dog været svært at finde noget, der ikke kun beskriver, men også forsøger at forklare, 

hvorfor nogle mennesker er begyndt at bedrive deres fritid med en hund og en haglbøsse 

ude i naturen år 2014. Det manglende materiale skal måske ses i lyset af, at jagt stadig er 

på fremmarch i ’markedet’ for kulturadspredelse. Det er sandsynligt, at der om føje år, 

foreligger tons tunge rapporter om de 25-27-årige nyjægeres adfærd. Det kunne jeg godt 

have brugt nu. I stedet må jeg selvstændigt forsøge at indhente noget data via 

fokusgrupper og spørgeskemaer, og sidestille dette med den behandlede teori og data 

tilgængelig fra Danmarks Jægerforbund.  
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1.5.3	  Teori	  og	  videnskabsteoretisk	  ståsted	  

Opgaven er opbygget deduktivt over nogle udarbejdede hypoteser, som vil blive holdt op 

mod indhentet data. 
Det kvalitativt indsamlede data bearbejdes ud fra en hermeneutisk tilgang. Den 

fortolkende tilgang virker oplagt til behandlingen af den teori, da konteksten fortolkes af en 

forforståelse (Øhrgaard og Nørgaard, 2004). Forforståelsen er med til skabe meningen for 

den videre fortolkning, og de der forsøger at forstå den (Øhrgaard og Nørgaard, 2004). 

Teoriafsnittet behandles altså ud fra en deduktiv tilgang, og teorien afsluttes således med 

en fortolkning, der skal danne grundlag for den videre analyseramme. 

 

1.5.4	  Empiri	  

Kapitel 3 er dedikeret til analyse og fortolkning af de specifikke forbrugerundersøgelser, 

der har til formål at belyse, hvorfor nyjægeren har valgt jagten. 

 

1.5.5	  Empiri	  og	  videnskabsteoretisk	  ståsted	  

Empirien behandles både ud fra en deduktiv og induktiv tilgang. Som Ib Andersen 

beskriver i sin bog om vidensformidling, kan det være svært at adskille de to metoder, når 

empirien repræsenterer et feltstudium. Den induktive metode bruges i single-casestudiet, 

hvor de forskellige undersøgelser skal bidrage til, at kunne sige noget mere generelt om 

de kulturelle værdier inden for problemstillingen (Andersen, 2009). Dette behandles videre 

deduktivt i analyse af fortolkning af studiet. 

 

1.6	  Single-‐casestudiet	  

Da der forsøges undersøgt hvorfor nyjægeren går på jagt er single-casestudiet oplagt, da 

dette prøver at undersøge, om den valgte kulturteori er anvendelig i forhold til 

undersøgelsen (Andersen, 2009). Nyjægerne er genstand for undersøgelserne, der skal 

belyse de bagved liggende motiver og faktorer, der har gjort, at disse har taget jagttegn. 

De specifikke undersøgelsesmetoder anvendt er to fokusgrupper á 4 personer, samt en 

spørgeskemaundersøgelse foretaget på nettet.  

At anvende fokusgrupper til at undersøge studiet giver mening fordi, de ”er gode til at 

producere data om sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og normer…” (Halkier, 
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2002). Spørgeskemaundersøgelsen er en god måde at nå ud til flere personer, således at 

genstanden for undersøgelsen udvides med flere personer. På baggrund af de valgte 

emner diskuteret i fokusgrupperne, har det været muligt at udarbejde et spørgeskema, 

hvor der også er taget højde for ordbrug og sociale vendinger fra fokusgrupperne. Til 

gengæld var spørgeskemaundersøgelsen i sit omfang begrænset af det gratis 

tilgængelige program, SurveyMonkey.com, der kun kan indeholde 10 spørgsmål og max 

100 besvarelser.  
 

1.6.1	  Dataindsamling	  

Indsamling af data er foregået med både Desk- og Field Research tilgang. 

Desk-tilgangen i form af den sekundære litteratur, artikler og notater, de allerede 

tilgængelige data. Field Reseach tilgangen i form af den indsamlede primær data, der 

specifikt er indsamlet til studiets konkrete formål.  

 

1.6.2	  Den	  kvalitative	  vidensindsamling	  

Deltagerne i den kvalitative undersøgelse er fundet blandt forfatterens egne bekendte. 

Blandt de opstillede krav til deltagerne er, at de skal have taget jagttegn mellem 2009-

2014, og at de ikke må være en fuldstændig homogen gruppe alders- og kønsmæssigt. 

Der er derfor medtaget én kvinde, hvilket kun harmonerer nogenlunde med 

landgennemsnittet (kvinden i fokusgrupen repræsenterer således ca. 12%, mens det 

reelle tal på landsplan kun er omkring 5%) og deltagerne har en blandet alder varierende 

fra 26-42 år. Det havde været ønskeligt at medtage nogle helt unge nyjægere, og 

naturligvis også at have så mange mandlige deltagere at kvinden ville udgøre et mere 

korrekt udsnit af jægerstanden, men det har ikke været muligt. 

Analyse af de to fokusgrupper vil blive foretaget særskilt og afslutningsvist blive holdt op 

mod hinanden i en delkonklusion.  

De to grupper benævnes fremover f1 (fokusgruppe 1) og f2 (fokusgruppe 2). 

Alt materiale til analysen af de to fokusgrupper stammer fra Bilag 1 (f1) og Bilag 2 (f2). 
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1.6.3	  Den	  kvantitative	  vidensindsamling	  

Respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen er alle fundet på facebook i de fire 

følgende grupper: ’Jagt til Nyjægere’, ’Alle os der gå på jagt’, ’For alle os der går på jagt’ 

og ’CBS Hunting Club’. Disse grupper har alle nyjægere og/eller jagt i hovedfokus og 

repræsenterer omkring 25.000 danske jægere. Grupperne er alle lukkede og kræver 

medlemskab. 

 

1.6.4	  Validitet	  	  

Mht. til respondenternes seriøsitet, er det forfatterens indtryk, at majoriteten af besvarelser 

er oprigtige, da mange af besvarelserne er ledsaget af uddybende og relevante 

kommentarer.  

Dog er der en enkelt såkaldt ’troll’ blandt besvarelserne. Denne troll kommer til udtryk ved i 

sine svar at falde markant udenfor gruppen med sine svar. Disse inkluderer et ønske om 

at tage jagttegn, således at personen kan have våben og får mulighed for at skyde. 

Vedkommende ønsker således heller ikke (ikke overraskende) at spise det ’vildt’, der 

nedlægges. Han/hun ønsker dog at beholde trofæer. Som inspiration har vedkommende 

angivet tv og andre medier samt jihad for at tage jagttegn. Vedkommende medtages ikke i 

resten af undersøgelsen. 

Således er spørgeskemaets validitet nedsat med en enkelt person og gruppens validitet, 

skal bedømmes ud fra 99 personer. 

I den indledende fase af udarbejdelsen af spørgeskemaet blev det nævnt fra forskellige 

sider, at det kan være svært at finde 100 respondenter på kort tid (jeg havde sat ca. 10 

dage af til indsamling af spørgeskemaer). Derfor overvejede jeg at lokke eventuelle 

deltagere med en præmie for at motivere folk til at deltage. Præmien skulle bestå i en 

anstandsjagt på råvildt med riffel. En jagtform som jeg selv råder over, og derfor vil kunne 

byde ind med uden store omkostninger. Jeg gik dog væk fra den model, fordi jeg 

anskuede, at det kunne blive forvridende for folks motivation og blive et drivende 

incitament for, at ikke kvalificerede respondenter skulle kunne finde på at snyde omkring 

deres status som nyjægere. Da jeg jo ikke har mulighed for at kontrollere det før 

spørgeskemaundersøgelsen er slut, besluttede jeg at gå væk fra idéen og ellers håbe, at 

det nok ville gå. Jeg syntes dog stadig, at jeg ville forære en jagtoplevelse til én blandt de 

respondenter, der sidst i undersøgelsen har markeret, at de gerne vil være med i en sådan 
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konkurrence, da nyjægere i dag notorisk ikke har så mange muligheder for at komme på 

jagt. Altså blev det til en belønning i stedet for et incitament. Dette har som sådan ikke 

noget med spørgeskemaundersøgelsen at gøre, men er væsentligt at bemærke for læsers 

forståelse af det 10. spørgsmål.  

Det tog i øvrigt under 24 timer at indsamle spørgeskemaer på internettet via facebook. Det 

må betragtes som et udtryk for, at fænomenet jagt er et hot emne for tiden.  

 

Mht. respondentgruppens størrelse, må den betragtes som en nålestiks undersøgelse ud 

fra det faktum, at 6-7.000 personer årligt har taget jagttegn i de sidste par år.  

Dog er respondenternes holdninger og svar meget nye, forstået på den måde, at 65% af 

svarerne har angivet, at de har taget jagttegn efter 2012.  

At så mange som 39% af respondenterne har taget jagttegn i 2013 kan måske, som 

tidligere nævnt forklares med, at jagtprøven blev betydeligt mere svær at bestå og at 

antallet af nye jagttegn præcis dette år toppede. Det kan dog også have betydning, at de 

’grønneste’ jægere endnu ikke har mulighed for at komme på jagt, og derfor i stedet bruger 

tid på nettet i stedet for på jagt i praksis (vi er jo midt i sæsonen lige nu). 

Derudover må det nævnes, at gruppens validitet også burde blive bedømt ud fra 

medievaner, da udtaget kom så hurtigt i hus. Det vil dog ikke bliver berørt yderligere i 

denne opgave. 

 

Endvidere er min egen mangeårige forforståelse af nærværende problemstilling medtaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   15	  

1.7	  Ordforklaring	  

Der vil i løbet af specialet forekomme jagt begreber eller rettere jægerlatin, som er det 

egentlige navn, hvorfor der nedenfor er lavet en ordforklaring med de anvendte begreber, 

så læser har samme forforståelse, for at kunne forstå begrebernes anvendelse i studiet. 

 

Figur 2 - Ordforklaring 

Begreb Forklaring 

Apportør Person eller hund der har til opgave at bringe vildtet til jægeren 

Bøsse Skydevåben med glatte løb 

Compoundbue Jagtbue 

Disneyficering At tillægge dyr menneskelige egenskaber 

Doublere At skyde to stykker vildt i to skud uden at tage bøssen fra 

skulderen 

Garters Sokkeholdere eller –kvaster til mænd, pyntegenstand. 

Ghillie suit Camouflage tøj  

Halvautomat En halvautomat er et semiautomatisk haglvåben, der ved 

hjælp af gastryk føder den næste patron. Kan ikke ’knækkes’ 

som konventionelle jagtgeværer, og det kan derfor være svært 

for andre jægere at bedømme, hvornår våbnet er ladt. 

Hovedmontage Udstoppet hjortehoved 

Jagtfiskal En jagtdeltager som dømmer de enkelte 

jægeres forseelser mod god jagtmoral - og uddeler bøder med 

muntre begrundelser! 

Jagtkonge Den jæger der nedlægger mest vildt eller undtagelsesvis den 

jæger som nedlægger noget særligt og/eller usædvanligt, og 

som derfor lader sig hylde ved jagtparaden. 

Jagtrevir Jagtområde 

Klapjagt Jagt hvor vildtet skræmmes hen mod jægerne af en række 

larmende klappere 

Klapper Person der driver vildtet frem under en klapjagt ved at støje, 

f.eks. ved at klappe i hænderne eller slå med stokke på træer 
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og buske 

Kloak Endetarmen på fuglevildt 

Kongeposten Den bedste post/skydeplads i en såt 

Naturligt udtag Det vildt der dør i løbet af et år af naturlige årsager 

(prædatation, sult, sygdom etc.) 

Opsats Råbukkens gevir benævnes ’opsats’ 

Parforcejagt  Jagt på større vildt hvor ryttere med hunde forfølger og 

udmatter byttet indtil det styrter om, og først derefter dræber 

det 

Parade Efter jagt, er det normal kutyme, at jagten afsluttes ved 

afholdelse af en jagtparade, hvor alt vildtet lægges i en orden, 

alt efter hvor fint det betragtes. Sædvanligvis vil ræv, 

skovsneppe eller en kronebærende hjort blive betragtet som 

det fineste. 

Parole Jagtlederens meddelelse inden jagten om dagens 

ordensregler 

Skytte Skal ses i modsætning til ordet jæger som kan have en bred 

vifte af opgaver såsom at drive, apportere etc. Skytter skal kun 

skyde på en jagt 

Sikre såt, den Frokost 

S/S Side by side. Et dobbeltløbet jagtgevær hvor løbene ligger ved 

siden af hinanden. 

Såt Den del af et jagtområde, som der jages i under en klapjagt 

UV jagt Undervandsjagt med harpun eller stikspyd 

Ædelvildt Vildt der egner sig til at blive spist 
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Kapitel	  2	  	  	  

Udviklingen i jægerkultur har meget nøje fulgt nogle overliggende samfundsstrukturer. 

Derfor starter dette afsnit med at give et indblik i jagtens historie gennem tiden, da det er 

vigtigt, at læser bliver gjort bekendt med forskellige væsentlige jagtformer i den nordiske 

udvikling.  

Herefter gennemgås den valgte forbrugerkulturelle teori samt den tilgængelige viden om 

demografi som beskrevet i metodeafsnittet i kapitel 1.  

Formålet med kapitlet er at udarbejde nogle forskellige typer af jægere, set fra et teoretisk 

ståsted. Kapitlet afsluttes med en diskussion af teorien, og der skabes således et 

kulturteoretisk ståsted til videre analyse og fortolkning af problemstillingen. 

 

2.1	  Historisk	  perspektiv	  

Mennesket har siden tidernes morgen gået på jagt. Men jagten har gennem tiden haft 

forskellige funktioner. Fra at være en livsbetingelse i form af mad, over beskyttelse af liv 

og legeme af både mennesker og tamdyr til dyrkelse af prestige og hobby. I starten var 

jagten ren og skær nødvendighed. De første mennesker i Skandinavien kunne 

udelukkende ernære sig ved at samle bær, rødder og slå dyr ihjel (Christofferson, 2008). 

Da isen fra Weichsel Istiden begyndte at smelte og trække sig tilbage mod nord omkring 

13.000 år før vor tidsregning, henlå store dele af Skandinavien som tundra. Mennesket 

fulgte med isens tilbagetrækning, fordi områderne, der var blevet isfri, gav mulighed for 

rensdyrjagt. Jagten var fri for alle og kødet tilfaldt den, der havde nedlagt det. De første 

jægerstenalder samfund i Danmark antages at have haft form som jæger- 

nomadesamfund, hvor jægerne geografisk fulgte efter byttedyrene, som primært bestod af 

rensdyr (Museet, National). 

Med istidens ophør forandredes landskaberne markant. Hvad der før var is og tundra, blev 

til hav og jorden dækket af tæt skov. Efterhånden som klimaet ændrede sig, opfandt og 

tilegnede mennesket sig nye livsmetoder. Man begyndte at fælde skoven og dyrke jorden 

og indrette sig som bondesamfund. Jagten var stadig en vigtig del af næringsgrundlaget, 

da man kunne benytte horn, huder og pelse som bytteobjekter for varer, som man ikke 

selv kunne forarbejde. Eftersom man var begyndt at holde husdyr, blev behovet for 
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vildtkød som primær kostingrediens formindsket, og jagten ændrede nu karakter til snarere 

at værne om husdyrene, som græssede vildt. Ved at jagte rovdyr intensivt, kunne man 

mindske faren for at ens tamdyr blev ædt i skoven om natten (Christofferson, 2008).  

’Systemet’ med den meget frie jagt bestod helt frem til vikingetiden, hvor de første 

egentlige jagtregler opstod i Norden. Det er først da en slags ejendomsret over jorden 

opstår, at man kan tale om jagtlove, og i den forbindelse er det udelukkende jagten på de 

større vildtarter såsom kronvildt, som bliver forbeholdt for jordejeren (Christofferson, 

2008). Alle andre dyrearter måtte jages af enhver, overalt og på ethvert tidspunkt.  

Med middelalderens start omkring år 1050 og inspireret af den spirende feudalisme i 

Europa, bliver også de danske stormænd påvirket af nye jagt trends. Det foranlediger 

store ændringer og restriktioner for menigmand i Danmark. Den nye jagtform, som ikke 

længere alene har til formål at skaffe føde på bordet, appellerer til middelalderens 

overklasse, der består af riddere, adelige og kongelige, men fordrer store områder, hvorfor 

det bliver forbudt for almuen at jage med andet end fælde, og det er på dette tidspunkt 

udelukkende tilladt at fange småvildt (Christofferson, 2008).  

For den herskende klasse bliver jagten på ædle vildtarter et symbol på prestige, og jagten 

som vi i dag kender som parforcejagt, udvikler sig til overdådige arrangementer med 

kobler af hunde og til hest på dertil anlagte vildtbaner inspireret fra de større magthavere i 

Mellemeuropa. Et dansk eksempel på en vildtbane er ’Kongernes Nordsjælland’, som var 

et vidtstrakt landområde bestående af størstedelen af Nordsjælland anlagt af Frederik d. 2. 

til kongens egen private fornøjelse (Visit Nordsjaelland). Overtrædelse af jagtloven blev 

betragtet med største alvor og blev straffet særdeles hårdt. Overtrådte en adelsmand 

jagtlovgivningen kunne han nøjes med fængsel, mens andre syndere almindeligvis blev 

hængt (Bæredygtig Jagt, 2014). 

Efter stavnsbåndets ophævelse og med deraf følgende landboreformer fulgte en serie af 

ting, som havde betydning for den danske natur og for jagten i særdeleshed. Pga. 

udflytningen begyndte bønderne at lade deres tamdyr græsse på enge i nærområdet og 

ikke i skovområderne som tidligere. Det betød at tamdyr og de store vildtarter nu ikke 

længere skulle konkurrere om føden, og derfor steg vildtbestandene.  

Endvidere påbegyndtes en større omvæltning af ejerskabet af jorden, som ca. 50 år 

senere skulle føre til den totale brugsret af ens egen jord, inkl. jagtrettigheder.  
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Først omkring 1840erne så man jagtforordninger for den øvrige befolkning, og dette 

afstedkom øjeblikkeligt en nærmest uhæmmet jagt, der betød, at alt det klovbærende vildt, 

som i forvejen var hårdt trængt af en kongelig bortskydningsresolution, var tæt på at blive 

udryddet. Myndighederne var nødt til at gribe ind via fredninger og reguleringer af jagttider 

og for at begrænse krybskytteri.  

I 1884 fik Danmarks sin første jagtforening, Dansk Jagtforening, som primært havde 

godsejere og andre væsentlige jordbesiddere som initiativtagere. Foreningens ophav 

skyldtes, at der på denne tid var en kraftig udvikling af vildtudsætninger, som der kunne 

sparres om. På mange af de danske godser blev der udviklet fasanerier og oprettet 

volierer og parker med prydvildt. F.eks. indførte man eksotisk hjortevildt såsom sikahjorten 

fra Japan og påfugle fra Indien. Disse fremmede arter krævede naturligvis viden om 

behandling og det kunne man sammen udvikle i foreningen.  

I en tid hvor hobbyer var for de få privilegerede, sendte det nogle kraftige signaler om 

standsmarkering, når land- og højadelen forsøgte at manifestere sig overfor nye borgerlige 

magthavere med et fuldstændig eksorbitant og eksklusivt forbrug, selv set med datidens 

briller (Laursen, Herregårdsjagt i Danmark, 2009). De danske vildtagre var ikke proppede 

med fasaner og gråænder fra midten af 1800-tallet og frem. Det krævede en seriøs indsats 

og mange penge at omlægge dele af godsernes drift til også at omfatte ”vildtopdræt og 

rationel vildtpleje” som dækker over bl.a. fasanerier og fuldtidsansættelser af 

herregårdsskytter til udryddelse af alle tænkelige slags prædatorer i den danske fauna fra 

lækat til havørn.  

Dette primært højadelige forbrug og manifestation blev muliggjort af konsekvenserne efter 

vedtagelsen af Grundloven af 1849, hvorved man begyndte at sælge ud af fæstegodset, 

men dermed også gav afkald på det nedarvede magtgrundlag. Det indbragte ufattelige 

summer til adelen, ”og som standsmarkerende modreaktion, kastede landaristokratiet sig 

nu ud i, hvad der må betegnes som et demonstrativt luksusforbrug…” (Laursen, 

Herregårdsjagt i Danmark, 2009) ved blandt at skabe en ny form for jagt, hvor 

masseskyderi af fasaner var dagens orden.  

Symbolværdien i at bedrive ting, som ikke var samfundstjenstlige eller skabte merværdi for 

deltagerne, eller blot for at få tiden til at gå, var helt klart, at datidens jægerne ønskede at 

tage afstand fra den almindelige befolkning i strukturer, der var under en ekstrem udvikling 
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i henseender som anskuelser om selvet og mulighed for ejerskab af den jord, man selv 

dyrkede. 

Jagt blev anskuet og tillagt symbolværdi, som Roland Girtler (Girtler, 2002) angiver det 

som en slags ’fornemheds proces’, hvor man blev ophøjet, blot ved at deltage. 

 

I løbet af de sidste 100 år er jagtens udvikling gået fra at være suppleringsøkonomi til en 

fritidsaktivitet (Christofferson, 2008). Med tiden er velstanden steget og flere er begyndt at 

interessere sig for at gå på jagt. Hvor det før var forbeholdt overklassen at gå på jagt som 

sport og fritidsaktivitet, er det i dag blevet allemandseje.  

 

Selvom de fleste jægere i dag ikke bliver inviteret med til kongelige jagter, er der stadig 

mange ritualer forbundet med jagt, der tager sit afsæt i det historiske perspektiv med 

udgangspunkt i, hvorledes Kongen og hans mænd holdt jagt tilbage i Middelalderen og 

måske i særdeleshed inspireret af godsejerne i slutningen af det 19. århundrede. Ritualer 

og jagtetik er noget af det stolteste en jæger kan bære foruden sit nedlagte bytte, hvorfor 

det næste afsnit vil belyse nogle af de vigtigste jagtritualer og etikker, der har overlevet 

helt tilbage fra middelalderen. 

2.2	  Jagtritualer-‐	  og	  etikker	  	  	  

For at kunne forstå og iagttage nogle af de ritualer, der hersker på den danske jagtscene i 

dag, er vi nødt til at vende os mod historien for at forstå ophavet til disse ritualer.  

I middelalderen gik adelen på jagt for dels at skaffe kød til husholdningen, dels blot for at 

hævde sig overfor pøbelen. Dette skete blandt andet gennem parforcejagt, der i forhold til 

moderne jagtformer kræver et enormt areal1 og endvidere også mange hjælpere i forhold 

til antallet af jægere. Der var en masse kulturelle aspekter og traditioner tilknyttet denne og 

andre tidstypiske jagtformer, hvoraf mange stadig holdes i hævd, blot tillempet moderne 

jagt.  

Et eksempel på hvordan et ritual tillempet har overlevet gennem tiden, men i takt med 

kulturen er blevet modificeret, er overrækkelsen af en jægers første nedlagte sneppe. I 

gamle dage overrakte jagtværten sneppen i sin hat til skytten som så kyssede 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I gældende dansk jagtlov kræves der et samlet areal på minimum 5 hektar (50.000 kvm), før jagten er fri og 
kan lejes ud (Skov- og Naturstyrelsen 29. September 2014).  
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skovsneppen på brystet for at ære vildtet og for at tilkendegive respekt for det mest ædle 

fuglevildt. I dag foreskriver traditionen, at man skal kysse sin første sneppe i kloaken, 

mens en jagtkammerat holder den. Ganske ofte vil denne ’kammerat’ til stor moro for 

resten af selskabet trykke kraftigt omkring fuglens mave, hvilket resulterer i, at det ikke kun 

er fjer man kommer i berøring med (Brandt, jaegernesmagasin.dk, 2012).  

Et direkte overleveret ritual er, hvordan skytter og hjælpere etc. placerer sig i forhold til 

jagtlederen under parolen og paraden. De fineste deltagere blandt selskabet på en 

klapjagt vil sædvanligvis være blandt skytterne, men kan dog også være at finde blandt 

driverne med hund, hvis dressur er deres primære interesse, og vil ved paraden stå og 

kigge på byttets hoveder (Christofferson, 2008), mens klapperne og apportørerne2, typisk 

vil være placeret, så de kigger ind i det, der er i den modsatte ende af det nedlagte vildts 

hoveder eller nærmere betegnet, og som det så malende og dog uskønt for nyligt blev 

præsenteret af (den i jægerkredse kendte tv-vært) Steen Andersen fra Jagtmagasinet i et 

tv program i bedste sendetid på DK4  ”lige ind i byttets røvhuller” (DK4).  

Fortidens eksempel med at hævde sig ses stadig i dag og er typisk på klapjagter, hvor den 

fineste i selskabet, også er den, der bliver placeret bedst blandt skytterne på det, der 

kaldes kongeposten. 

Et andet vigtigt jagtritual, der har overlevet fra middelalderen er ritualet omkring jægerens 

udstyr. Selvom dette ikke skal blive en længere afhandling om jagtvåbenets historie, finder 

jægerens udstyr stor relevans i denne afhandling, da forbrugsgoderne omkring det at gå 

på jagt er dyre at erhverve sig, og altid har været en stor del af jægerens identitet. 

 

Hvor ovenstående afsnit har givet læser indsigt i jagtens historie og etiketter vil det næste 

afsnit give indblik i de demografiske detaljer om de danske jægere over de sidste ca. 100 

år.  

 

2.3	  Demografi	  	  

I 1922 lavede man en ny jagtlov i Danmark. Den dikterede, at ”alle jægere skulle have lige 

adgang til det jagtbare vildt, og det blev et krav, at alle, der ville udøve jagt, skulle indløse 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  I gamle dage var det ofte tyende og/eller en flok drenge fra den lokale landsbyskole som var med på jagten 
i disse hjælpefunktioner, således at jagten kunne afvikles forsvarligt og glidende, ved at fugle og dyr bliver 
presset i retning af skytterne, og i øvrigt bliver korrekt opsamlet efter nedlæggelse. Den klare klasseforskel 
der tidligere var, er formentlig ophav til den markante forskel på deltagernes placering ved paraden.	  
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jagttegn” (Holm). Derfor ved vi også ganske præcist, hvor mange der gik (lovligt) på jagt 

fra starten af 1920’erne og frem til i dag. 64.420 jagttegn blev således indløst det første år. 

Dengang blev jægerne registreret ved deres erhverv og da godt en 1/6 af de første 

registrerede jægere var handlende, håndværkere, embedsmænd, sagførere, læger og 

dyrlæger, ved vi altså, at ca. 10.000 jægere ikke havde noget direkte forhold til naturen i 

deres hverdag. Vi ved også, at ca. 2/3 af alle jægerne i starten af 1920’erne var landmænd 

(Holm). Udover deres beskæftigelse, ved vi dog ikke særlig meget om jægerne og deres 

motiver i starten af forrige århundrede. 

 

I 1929 var antallet af jagttegnsindehavere faldet til 55.295, men med dannelsen af danske 

jagtforeninger, ikke blot de små lokale jagtforeninger, men store nationale 

interesseorganisationer, eksempelvis Dansk Strandjagtforening i 1940, eksploderede 

antallet af jægere til hele 116.297 i 1945 (Thorsen, 2014).  

 

I 2009/10 var antallet på 168.500 jægere, i jagtsæsonen 2011/12 indløste i alt 171.972 

personer jagttegn i Danmark (Brandt, Jægernes Magasin, 2012), og året efter i sæsonen 

2012/13 var tallet oppe over 175.000. Antallet har været støt stigende over en 10-årig 

periode. Således var der i runde tal ’kun’ 160.000 danske jægere i 2003. De 160.000 skal 

dog ses i lyset af, at omkring 230.000 danskere rent faktisk var jagttegnsberettigede 

(Dyreetisk Råd, 2010). Altså var der godt 70.000 ikke aktive jægere i Danmark det år3.  

 

Antallet af jagttegnprøver (og dermed antallet af tilkommende nyjægere) der er blevet 

aflagt indenfor de sidste par år, er dog steget endnu mere (Steen, 2011). Fra at have 

ligget stabilt på ca. 5000 i en årrække frem til 2008 steg antallet til ca. 7000 i 2011, eller 

hvad der svarer til en forøgelse på 40% på tre år! I 2014 forventes tallet at være faldet en 

anelse til ca. 6000 (Naturstyrelsen, 2014). Væksten inden 2014, skyldes sandsynligvis det 

faktum, at jagttegnsprøven blev ændret og udvidet og dermed betydeligt vanskeligere at 

bestå pr. 1. januar 2014. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Det er en spidsfindighed, at man kan være jagttegnsberettiget, men alligevel ikke have jagttegn. Det 
skyldes, at de danske regler forudsætter, at man blot betaler sit jagttegn minimum hvert 10. år for at bevare 
retten til det. 
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Alt dette må formodes at betyde, at antallet af jagtegnsberettigede nu er meget højere end 

de 160.000 i 20034.  
 

I runde tal kan fordelingen af land- og bybefolkningen beskrives således: 

1930 boede der henholdsvis ca. 1.500.000 på landet og 2.000.000 mennesker i byen 

(Danmarks Statistik, 2000) i alt ca. 3.500.000 mennesker. Da der var ca. 55.000 jagttegn i 

’markedet’ betyder det at ca. 1,5% af befolkningen var jægere. 

Nu fordeler tallene sig med henholdsvis ca. 750.000 på landet og 4.850.000 mennesker i  

byen, i alt ca. 5.600.000 mennesker. Af disse har 177.000 indløst jagttegn og udgør 

således ca. 3,2% af befolkningen. Hvis man betænker, hvor mange der er jagtberettigede, 

blot de indløser et jagttegn på posthuset, er antallet endnu større. 

Som kuriosum kan nævnes at procentdelen af jægere på landet i 1930 var ca. 2,9%, og at 

datidens landbefolkning altså i sig selv var betydeligt tættere på nutidens antal jægere. 

 

I takt med affolkningen af landzonen er der altså ikke blevet færre jægere. Antallet er 

tværtimod steget over de sidste små 100 år. Antallet af jægere er faktuelt blevet tredoblet, 

mens befolkningsvæksten kun er blevet forøget halvanden gang. 

 

Der er ikke noget mærkeligt i, at så mange som 2/3 af jægerne var landmænd og dermed 

at de fleste jægere også boede på landet i gamle dage. Der boede nemlig mange flere 

mennesker udenfor byerne dengang. Men landmændene kan af gode grunde ikke fylde så 

godt ud i jægerskaren procentuelt i dag, da der kun er ca. 40.000 landmænd tilbage i alt 

(Ritzau, 2012). De kan altså højst udgøre op mod en femte- til en fjerdel, og det kun hvis 

samtlige landmænd går på jagt i deres fritid. Det må betragtes som utroværdigt. 

Når man ved, at der i dagens Danmark er op mod 180.000 jægere, må man konkludere at 

der er sket en udvikling i, hvem der går på jagt.  
Der er flere parametre, som betyder noget i denne sammenhæng. Hvor det geografiske 

ophav havde en meget stor betydning for 100 år siden, er denne tendens nu udvisket. 

I dag bor de fleste nyjægere nemlig ikke på landet, men i byen. Det er blevet moderne at 

gå på jagt(Hjermitslev, 2013). En forsker i evolution fra et dansk universitet udtaler: “Hvor 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Man kan dog ikke rent deduktivt regne med, at fordi flere består jagtprøven, bliver der også flere jægere. 
F.eks. kender forfatteren til denne opgave flere mennesker, som har bestået jagtprøven uden dog at have til 
hensigt at gå på jagt. Nogle skal have jagttegn for at få tilladelse til at opbevare samlervåben, mens andre 
blot er nysgerrige efter at vide, hvad jagt er for en størrelse. 
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jagt for nogle handler om at komme tæt på naturen og tilbage til noget oprindeligt, så 

afspejler stigningen også, at jagt er blevet et modefænomen og en netværksøvelse for 

erhvervsfolk. Det er blevet for almindeligt at spille golf og tennis - så nu er det jagt, man 

vender sig mod. For det er alle tiders måde at tale forretning på, samtidig med at man 

kommer ud i naturen” (Hjermitslev, 2013) De tre geografiske centre med det højeste antal 

nyjægere i procent var i 2006 hhv. Århus (18%), København og Vestjylland (begge 13%) 

(Jensen, 2007).  Endvidere er de fleste nyjægere også betydeligt ældre, end de var for 

bare et par årtier siden. Visse steder er gennemsnitsalderen helt oppe omkring 40 år+ 

ifølge Skov og Naturstyrelsens Vildtkonsulent i Vestsjælland Hans Henrik Erhardi (Steen, 

2011).  

I en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Danmarks Jægerforbund fra 2006 (Jensen, 

2007) baseret på 287 tilfældigt udvalgte nyjægere, oplyste 65% af de adspurgte, at de var 

i familie med andre jægere. Endvidere svarede knap en 1/3 af de 287 personer (31%), at 

de var ud af en egentlig jægerslægt, hvor jagten går i arv fra far til søn i generationer. Det 

betyder i en vis forstand, at 1/3 af nyjægerne har indgående kendskab til jagt, når de 

starter, og at en anden tredjedel kommer med næsten ingen viden, bortset fra hvad de har 

tillært sig på jagtkurset.  

 

Andelen af kvinder, der går på jagt, er stigende, men må stadig betragtes som lavt i et 

ellers næsten kønsneutralt samfund. Omkring 1900-tallets start hørte det absolut til 

sjældenhederne at kvinder gik på jagt, og de få eksempler der nævnes i litteraturen, er alle 

uden undtagelse adelige, f.eks. Grevinde Fritze Frijs til Frijsenborg (Laursen, 

Herregårdsjagt i Danmark, 2009, s. 120) som blev betragtet som en af samtidens store 

’jægersmænd’ og lidt senere Karen Blixen (som giftede sig adeligt og fik jagten med i 

tilgift), hvis motiv for jagt i Afrika i eftertiden dog er blevet bedømt nedladende til 

’kødjæger’. Hun skulle slet og ret skaffe mad på bordet til sine sorte ansatte (Ellerbæk, 

2012). Tidligere tiders kvindelige jægere har det til fælles, at de skilte sig markant ud fra 

resten af deres køn i deres levetid. Sådan behøver det ikke at være længere, men der er 

alligevel noget om snakken. Antallet af kvindelige jægere udgjorde i 1970’erne ca. 1% 

(Jensen, 2007) men er nu steget til ca. 5,5% af de aktive jægere. Halvdelen af de 

kvindelige jægere i 2009 har en mellemlang eller en lang videregående uddannelse 

(Baagøe, 2009), og ligger således væsentligt over landsgennemsnittet for alle kvinder 
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(Danmarks Statistik, 2012), og det bekræfter, at kvinder skal skille sig ud, hvis de vil begå 

sig i en decideret mandsdomineret kultur som jagt.  

 

2.4	  Forbrugerkultur	  

Det historiske og demografiske afsnit har allerede fastlagt, at jagtpopulationen skifter i takt 

med, at et samfund ændrer sig. De tre hypoteser allerede præsenteret i indledningen og 

problemstillingen i kapitel 1, foreskriver altså, at i et postmoderne samfund hersker en 

postmoderne forbrugerkultur og at motivet for at gå på jagt i 2014, således bør være 

baseret på denne forbrugerkulturelle teori. Ronald Ingleharts teori præsenteres derfor i 

nærværende afsnit. 

 

Efterkrigstidens historisk lange periode af fred og vækst har været grundlag for at visse 

værdier har haft mulighed for et regimenteskifte fra, hvad sociologen Ronald Inglehart 

definerer som ’materialistiske værdier’, som frem for alt lægger vægt på økonomisk og 

fysisk sikkerhed, til ’postmaterialistiske værdier’, der tager de materialistiske værdier for 

givet og vægter selvrealisering og livskvalitet (Inglehart, Modernization and 

Postmodernization, 1997).  

”Økonomisk, kulturel og politisk skifte følger hinanden i sameksisterende mønstre, der 

udvikler verden i forudsigelige sammenhænge” (Inglehart, Modernization and 

Postmodernization, 1997), har været det herskende mantra for modernitets teori fra Marx 

og Weber til Bell. Inglehart betragter det som et interessant tilfælde, der hjælper til ikke 

kun at forstå sekventielle udviklinger, men som også hjælper til at forudse kommende 

begivenheder i forbrugerkultur (Inglehart, Modernization and Postmodernization, 1997). 

Ikke desto mindre konstaterer Inglehart, at forskeres hidtidige forsøg på at spå om 

fremtiden har været eksempler på hybris, og omend der har været talrige eksempler på 

korrekte forudsigelser, har der ligeledes været fejlslag.  

Sværhedsgraden ved at forudsige menneskelig adfærd skal findes i den meget komplekse 

menneskelige natur, som påvirkes af en lang række udefrakommende faktorer, og som 

gør det tæt på umuligt at fremstille præcise forudsigelser uden at kende alle faktorer 

(Inglehart, Modernization and Postmodernization, 1997). Sociologen skelner mellem tre 

strømninger af forbrugerkultur: traditionel, moderne og postmoderne forbrugerkultur.  
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2.4.1	  Traditionalisme	  

Den traditionelle forbrugerkultur er svært beskrevet i faglitteraturen, hvorfor den her kun 

kort beskrives som en forbrugerkultur, hvor hovedfokus er at få mad på bordet, tag over 

hovedet og tøj på kroppen. Samfundet er udpræget kollektivistisk og bygget op omkring 

landbrug (Inglehart & Baker, Modernization, Cultural Change, and the Persistance of 

Traditional Values, 2000). Ifølge Inglehart og Baker bliver der i den traditionelle 

forbrugerkultur lagt vægt på religion og familieliv.  

Den traditionelle jæger går på jagt for at skaffe kød. Et klassisk eksempel er 

fangersamfundene på Grønland mens et mere nutidigt eksempel er det relativt 

nyopdagede indonesiske jæger-samlersamfund ’Koroway’ i Papua-regionen (Ritzau, 

2010).   
 

Moderne forbrugerkultur (modernisme) og postmoderne forbrugerkultur (postmodernisme) 

er respektivt defineret og forklaret i de følgende afsnit. 

 

2.4.2	  Modernisme	  

Overordnet set er modernisme en proces, som forøger et samfunds grad af økonomisk 

formåen gennem industrialisering og bureaukratisering af systemet, så det kan styres ved 

politik. Ifølge Inglehart medfører industrialiseringen et kollektivt ønske om økonomisk 

vækst, som på et individuelt plan hos det enkelte menneske, skaber et ønske om 

forbedring som udgangspunkt for alle handlinger (Inglehart, Modernization and 

Postmodernization, 1997). Det danner grundlag for et samfund, der består af fornuft, og 

som fjerner sig fra traditionelle religiøse værdier til fordel for rationelle og 

(samfundsbestemte) lovlige værdier. For eksempel vil industrialisering ofte medføre 

urbanisering og forøget specialisering af arbejdsmarkedet. Ligeledes vil industrialisering 

føre til en mere litterær befolkning, og denne udvikling i sin essens er begrebet 

’modernisering’ af samfundet. 

Den forbedrede økonomiske formåen og jobsikkerhed, som man specielt oplevede i 

kølvandet på efterkrigstiden i Danmark, betød, at forbrugerkulturen ændrede sig. Der blev 

ikke længere konsumeret på baggrund af overlevelse, men for at vise økonomisk formåen, 

og derved opnå status blandt ens medmennesker – kollektivet (Inglehart, Modernization 

and Postmodernization, 1997). De materialistiske værdier i den moderne forbrugerkultur er 
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blandt andet eksemplificeret ved behovet for at anskaffe sig et B&O fjernsyn eller et andet 

high end produkt, så man kan fremvise økonomisk formåen i ens omgangskreds.  

Et klassisk eksempel på en modernistisk forbruger, og i dette tilfælde af jagt, er de danske 

godsejere, der som tidligere nævnt, havde tjent godt i slutningen af 1800- og starten af 

1900-tallet på udsalg af jord, og som brugte penge i ødselhed, så almindelige mennesker 

må have set måbende til. Kendt som fænomenerne ’conspicious leisure’ og ’conspicious 

consumption’ af Thorstein Veblen (Veblen, 1902) som ret oversat betyder ’iøjnefaldende 

fritid og iøjnefaldende forbrug’ (Laursen, Herregårdsjagt i Danmark, 2009) var det datidens 

elites fineste opgave at omgive sig med pragt og så vidt muligt være beskæftiget 

udelukkende med uproduktive formål såsom bl.a. jagt. Det kom til udtryk i fasanskyderi 

inspireret fra England, der gik over til at blive benævnt ’shootings’ i stedet for ’jagt’, da det 

primært drejede sig om at levere så store parader som muligt5. Alt sammen ”for at bevare 

omgivelsernes – herunder især standsfællernes – agtelse” ved at ”stille sin rigdom til skue 

ved at præstere ekstravagant ødselhed” (Laursen, Herregårdsjagt i Danmark, 2009, s. 

373).  

Adelskulturen og den type jagt forekommer stadig i Danmark omend fåtalligt, og det er 

sjældent, at der ligger mere end et par hundrede fasaner på en parade i dag. Men det 

storladne forbrug der omgiver jagt, er stadig i høj grad gældende i det moderne samfund. 

Det ses bedst ved, at mange jægere har firehjulstrækkere, selv om de bor i byen og 

indkøber kostbare våben i dyre domme. Men fasanen dør ikke mere af at være ramt med 

et dyrt gevær, lige som man heller ikke får meget fornøjelse ud af en firehjulstrækker, hvis 

man sætter den på gårdspladsen for så at fortsætte til bens ud i terrænet, når man skal på 

jagt. Værdien er altså noget andet og måske mere end hvad det faktuelle produkt kan 

tilbyde. 

 

2.4.3	  Postmodernisme	  

Postmodernismen er et skridt videre på den udviklingsmæssige samfundsstige. En 

længere periode med velstand og vækst vil kunne udløse postmodernismen til at 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 I Danmark var godsejerne især inspirerede af udviklingen indenfor jagtvæsenet i England. Der udvikledes 
jagt i slutningen af 1800-tallet til egentligt sportsskyderi under konkurrencelignende forhold. Det amerikanske 
udtryk ‘bigger is better’ er en dækkende betegnelse for den udvikling. Godsjagter med 4.000 nedlagte 
fasaner på én dag og 7.000 kaniner den næste var hvad, der skulle til ‘to keep up appearance’ (Laursen, J. 
2009, København, p. 380). 
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indtræde, når og hvis samfundet har nået et mæthedstidspunkt, hvad angår materialisme 

og forbrug. Mange lande i Vesten, er nået til det modningspunkt nu, mens modernismen 

stadig hersker på fuldt blus i Asien.  

Det er vigtigt at adskille begrebet ’Vesten’ fra det industrialiserede/modernistiske samfund, 

selv om begreberne i en meget lang årrække har hængt uløseligt sammen. I dag peaker 

flere øst asiatiske økonomier nemlig i materialistisk kollektivisme, til trods for at visse af 

dem har været regnet for Vesten igennem en årrække. Dette bekræfter at udviklingen ikke 

er lineær. 

Til forståelsen af begrebet postmodernismen skal uddybes, at det er et fænomen, som 

kommer efter modernismen, og som ikke glorificerer økonomisk vækst, bureaukrati og 

videnskabelig/produktionsmæssig fornuft på samme måde som modernismen. I stedet 

bevæger postmodernismen sig i retning af et mere medmenneskeligt samfund, hvor der er 

plads til, at den enkelte kan udfolde sig i den retning, han/hun selv ønsker, hvad enten det 

gælder seksualitet, forbrug eller selvudfoldelse, som i Ingleharts terminologi kaldes 

’selvrealisering’. (Inglehart, Modernization and Postmodernization, 1997). 

 

2.4.4	  Hypoteserne	  

Ifølge Ingleharts teori om forbrugerkultur, burde grunden til en stigende interesse for jagt, 

findes i det selvrealiserende individ, belyst i ovenstående afsnit. De 3 hypoteser på en 

sådan nyjæger er allerede blevet præsenteret i problemformuleringen. I dette afsnit 

uddybes deres karakter fra et teoretisk grundlag. 

 

Den almindelige kvindelige jæger  

En gennemsnitlig dansk kvinde fra middelklassen, som dropper sine normale sysler lørdag 

formiddag til fordel for en aktiv udendørsaktivitet, og i stedet lader manden klare børn og 

hus og som primært går på jagt for naturoplevelsens skyld, vil være det perfekte eksempel 

på en selvrealiserende jæger i dag.  

Den primitive postmoderne jæger 

Et andet eksempel kan være en mand som via sit erhvervsnetværk, har adgang og 

invitationer til de allerbedste danske klapjagter, hvor fasanerne myldrer omkring benene 

på fodermesteren og de enorme råbukke kæmper om råernes gunst, men som hellere vil 

tilbringe sin sparsomme fritid ved at overnatte i sin skydepram for at være klar i den årle 
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morgenstund, når en enkelt and slår ned ved hans lokkeænder i fjorden. Derved vælger 

han oplevelsen med sig selv eller få andre fjordjægeres selskab frem for store ’luksus’ 

jagter med sit netværk, hvor man til gengæld også risikerer at skyde samtidig med 

naboposten til en fasan, fordi man står tæt på hinanden. Altså en jæger som har adgang til 

det civiliserede, men foretrækker den primitive jagtform.  

Den selektive jæger 

Et tredje eksempel kan være den selektive jæger som udelukkende skyder til fasaner, når 

de kommer på en bestemt svær eller udfordrende måde, som udelukker, at han kan få 

succes hver gang, eller som kun vil nedlægge råvildt fra et bestemt skydetårn på reviret og 

som derfor ikke udnytter chancen, når en flot råbuk træder frem på stien lige foran ham, 

fordi han har en selektiv holdning til hvordan kvaliteten af jagtoplevelsen er helt i top for 

netop ham.  

 

2.5	  Maslow	  

Maslows behovspyramide tager udgangspunkt i, at mennesket er ansvarlig for sine egne 

og frie valg og er væsentlig for at udpensle hvilke årsager, der ligger til grund for 

motivation. De menneskelige behov bliver i modellen inddelt i fem niveauer eller lag.  

Pyramiden skal anskues nedefra. De fem lag er: fysiologiske behov, sikkerhed og tryghed, 

social kontakt, ego og omdømme, og selvrealisering.  

 
Figur 3 – Maslow’s behovspyramide Kilde: (Lederne) 
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De fem typer af behov kan kun dækkes nedefra, og man kan således ikke springe nogle 

lag over.  

De fysiologiske behov dækker over menneskets mest grundlæggende behov: mad og 

vand, søvn, at have tag over hovedet, at kunne forplante sig og helt grundlæggende, at 

kunne trække vejret. 

Sikkerhed og tryghed dækker over menneskets behov for at være en del af en familie, at 

have et job og at være en del af samfundet. Alt det der giver en social ballast med andre 

ord. 

Social kontakt dækker over behovet for at føle sig som en del af noget større, f.eks. at 

have venner og tilhøre en gruppestruktur med fælles reference rammer. Det er ikke nok at 

være med i en gruppe som tilskuer, men man skal trives for at have ønsker om noget 

længere oppe i behovspyramiden. 

Det fjerde lag, ego og omdømme, omhandler behovet for at ens selvrespekt og andres 

anerkendelse bliver opfyldt. Dette behov kan blive opfyldt ved, at man handler i forhold til 

andre og at andre reagerer positivt på det. Omdømme kan også omskrives til identitet, 

altså det man er i andres øjne.  

Det femte og øverste lag for behov er selvrealisering. Det dækker over de ting, man har 

lyst til at gøre, uagtet hvad andre mener. Om man f.eks. har lyst til at skabe kunst, selv om 

man ikke er dygtig, og det ikke er umagen og tiden værd set i forhold til merværdi 

skabende aktiviteter såsom arbejde. Det dækker også over selvudvikling af egen fri vilje. 

 

De tre nederste behov lag i pyramiden er såkaldte mangelbehov. Hvis man har alle tre 

opfyldt, er det som sådan ikke noget, man tænker over. Det er det til gengæld, hvis 

behovene ikke bliver udfyldt og da vil mennesket søge at få dem opfyldt før noget andet.  

De to øverste behov er såkaldte vækstbehov og kan aldrig mættes helt.  

Eksempelvis ved pleje af ens ego og omdømme: Selv om man bliver rost, vil man stadig 

gerne roses mere. Behovet for ego står i kontrast til f.eks. det fysiologiske behov at være 

sulten. Når man har spist sig mæt, har man ikke behov for at spise sig mæt engang til 

bagefter. 

En handling eller motiv kan godt opfylde flere behov samtidig. F.eks. kan føde puttes ind 

alle fem steder i pyramiden, idet mad eksempelvis både kan figurere under fysiologiske 

behov (det fysisk nødvendige fødeindtag), social kontakt (mennesker mødes ofte i social 
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kontekst over et måltid mad), og som selvrealisering, hvis man som et led i ens kulinariske 

udviklingsrejse brændende har ønsket sig at besøge en helt bestemt restaurant, som 

serverer ristede tissemyrer. Hvis man derimod sørger for at være på restauranten præcis 

den dag, hvor man ved, at TV2 Lorry skal optage en forbrugerudsendelse om Københavns 

dyreste spisesteder, og at der er gode chancer for selv at komme med i indslaget, så vil 

motivationen være ego og omdømme etc. 

 

Nedenfor eksemplificeres de fem lag i Maslows behovspyramide i jagrelation.  

Til alle fem lag vil der kunne tillægges andre attributter end de nævnte. Især det femte lag, 

selvrealisering, er komplekst og vil derfor også kunne tillægges mange flere detaljer. 

 

1 - det fysiologiske behov: En jæger der kategoriseres her, går på jagt for at nedlægge 

noget vildt, som han kan spise, så han ikke sulter. 

2 - sikkerhed og tryghed: Denne person vælger at gå på jagt fordi vedkommende 

udelukkende kan blive en del af fællesskabet, hvis han er jæger. Et eksempel kan være en 

familie, hvor samtlige mandlige medlemmer går på jagt. En nytilkommende mand, f.eks. 

via ægteskab, vil føle sig udenfor ’gruppen’ uden et jagttegn.  

3 - social kontakt: Jægertypen som går på jagt, for at være med i selskabet. Jagt for ham 

er ikke nødvendigvis at skyde og nedlægge vildt. Det er vigtigere blot at deltage i det 

sociale kammeratskab, der omgiver jagt. 

4 - ego og omdømme: Jægeren som elsker at være i centrum på jagt. Ham som går efter 

at skyde mange fugle og altid ramme plet, og sørger for at alle ved det. Ham som higer 

efter at blive jagtkonge. Ham som omgiver sig med prangende jagtgenstande f.eks. dyre 

våben og en stor firehjulstrækker. 

5 - selvrealisering: Den selvudviklende jæger kan være ham, som ønsker at prøve noget 

helt nyt. Jagten kan både foregå i fællesskab såvel som i ensomhed. Det kan også være 

ham, som er blevet opmærksom på sin rolle som kødspiser, men som ikke bifalder kødets 

konventionelle tilvejebringelse. Alle detaljerne omkring jagten tilskrives hans særlige 

præferencer. Han har det ofte svært med at ligge under for traditioner og normer sat af 

andre, med mindre han selv understøtter dem.  
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I næste afsnit sammenkobles og diskuteres de forbrugerkulturelle aspekter i teorien med 

afhandlingens specifikke studium omhandlende, hvem jægeren anno 2014 er.  

 

2.6	  Diskussion	  af	  teori	  

Kultur er et system af værdier, reaktioner og viden, som er delt bredt i et samfund og som 

gives videre fra generation til generation. Kultur kan tillæres og varierer fra gruppe til 

gruppe og fra samfund til samfund. Kultur står i modsætning til menneskelig natur, som er 

biologisk medfødt og universel. Naturen er ikke til diskussion og kan ikke ændres 

(Inglehart, Modernization and Postmodernization, 1997). Eksemplificeret ved at 

mennesket skal spise og formere sig. At klare sig fra dag til dag og fra generation til 

generation. Kulturen er derimod omskiftelig, omend det er sværere at ændre på de 

kulturfænomener, som man udsættes for tidligt eller konsekvent gennem opvæksten. Det 

lagres i reptilhjernen, hvis vores familie gennem tre generationer aldrig er blevet udsat for 

at være gået sultne i seng. Det medfører, at vi ikke hver morgen står op og tænker: ”jeg 

skal ud og skaffe noget mad til familien”! Fokus flyttes fra dag-til-dag-overlevelse til at 

forsøge at skabe noget merværdi i modernismen. Når disse trivielle behov er opfyldt, og vi 

ikke længere kan skabe plads til flere Smeg køleskabe med indbyggede isterningmaskiner 

i vores samtalekøkkener, eller vi er blevet trætte af overarbejde gennem lang tid for at få 

råd til det rigtige moderne tøj, er vi klar til et paradigmeskifte mod postmodernisme og til at 

lægge fokus på postmaterialistiske værdier, såsom om vi sætter pris på indholdet i vores 

hverdag, om vores arbejde er meningsfyldt, eller om vi ønsker at arbejde på deltid eller 

flex, så vi kan være mere sammen med vores børn. Vi ønsker selv at sætte rammerne og 

bestemme indholdet i vores liv.  

 

Maslows behovspyramide kan sammenstilles med Ingleharts teori om udviklingen af 

forbrugerkulturer på følgende måde:  

 

Det traditionelle forbrug baserer sig som beskrevet længere oppe udelukkende på at få 

mad i munden og tag over hovedet. De helt basale krav til tilværelsen. Den hårde kamp 

med naturen om at tilvejebringe føde ved hårdt arbejde, tilbød ingen mulighed for at hige 

efter endsige være klar over behov i retning af vækstbehov. Det traditionelle forbrug er 

altså at finde på de laveste lag af Maslows behovspyramide.  
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Det modernistiske forbrug er afspejlet i Maslows pyramides fjerde lag, ego og 

omdømme. Det er vigtigt for forbrugeren at have et substantielt og vedholdende forbrug 

som kollektivet genkender og identificerer.  

 

Det postmodernistiske forbrug tager alle de forudgående behovskrav for givet.  

Det skal dog ikke forstås sådan, at postmaterialister ikke stadig er forbrugere og 

materialister. Tværtimod vil der stadig være et højt og udviklet forbrug. Men de almene og 

primære behov nederst i pyramiden skænkes ikke en tanke, og det høje materialistiske 

forbrug i sig selv anskues ikke for at være det væsentlige, og det altoverskyggende 

økonomiske incitament fra modernismen, og materialismen kan ikke sidestilles med et 

lykkeligt liv.  

 

Alt efter hvordan man anskuer konceptet at gå på jagt og/eller at være jæger, og alt hvad 

det medfører af forbrug og adfærd, vil den nærmere undersøgelse af netop dette fastslå, 

hvorvidt Inglehart har ret eller ej.  

 

Med udgangspunkt i min forforståelse, og hvis vi tager eksemplet med ritualer og 

jagtudstyr, er det min opfattelse, at dagens jægere absolut ikke altid er i kategorien for 

postmaterialisme. Ikke sjældent har jeg personligt oplevet, hvordan folk kan falde i svime 

af begejstring (eller misundelse) over et pragtfuldt våben opstillet blandt alle de andre i en 

vandpause mellem drevene på en klapjagt eller at moderne jægere fra byen overvejer at 

anskaffe sig tørstige firehjulstrækkere pga. deres 4-5 årlige jagtudflugter.  

Omvendt passer det meget fint med kategoriseringen som postmoderne, hvis man tænker 

på nødvendigheden af at gå på jagt i dagens Danmark. Ud fra et ernæringsmæssigt 

synspunkt, er det ganske givet gavnligt at supplere kosten med vildtkød (Boss Kyhn, 

2010), men set ud fra et aspekt om at skaffe føde for overlevelsens skyld, må det antages, 

at jagt er en tidskrævende proces, der nu er overflødig. Som Inglehart selv fremhæver, er 

det produktionsteknisk meget mere ”fornuftpræget” at skaffe sig mad på anden vis, hvilket 

samfundsudviklingen fra jægersamfund til bondekultur da også beviser.  

Dette siger dog ikke noget om, hvorvidt man bliver et lykkeligere menneske, hvis maden 

kommer let. Det konkluderes blot, at de samfund som dyrker jorden, i stedet for at jage 
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dyrene, har mulighed for at brødføde en langt støre befolkning på det samme stykke jord, 

og derfor er det ikke bevist, om jagt er selvrealisering eller ej. Til gengæld skal det ikke 

udelukkes, at visse jægere vil forbinde det med en form for lykkefølelse at servere et 

stykke kød, de selv har skudt, forlagt og forberedt i køkkenet, hvilket vel med lidt god vilje 

kan gå for selvrealisering på et plan.  

Men jagt i Danmark i en ikke så fjern fortid vil også kunne udlægges som et eksempel på 

traditionel forbrugerkultur, hvis vi tager et bestemt årti ud og sætter det i kontekst. For de 

store dele af den danske befolkning, som pga. Depressionen i 1930’erne pludselig stod 

uden fast job og levebrød, måtte ganske enkelt ty til helt klassiske forsørgermodeller for at 

skaffe mad på bordet. Det er et eksempel på, at samfundsudviklingen ikke er fuldstændig 

lineær, men også kan få tilbagefald. I dette tilfælde for et samfund som var i hastig 

udvikling og hvor mange mennesker allerede havde forladt landzonen for at være del af 

den hastigt voksende industrialisering i byerne.  

”På den lange bane og set over mange samfund, vil der, når visse givne processer er sat i 

værk, sandsynligvis ske en ændring i givne retninger” (Inglehart, Modernization and 

Postmodernization, 1997). At et samfunds udvikling ikke er lineært, selv om visse 

modernitets kendetegn går igen, når systemer udvikler sig fra landbrugssamfund til 

industrisamfund, er et ganske godt udsagn, hvis man betragter det at gå på jagt som et 

modefænomen. Moden skal her ikke forstås som noget, man kun gør, når det passer ind 

eller er belejligt, men rettere som noget, der er forankret i tiden og i de mennesker, der 

lever i den, når disse ikke kan eksistere uden at gå på jagt og måske løsriver sig fra 

samfundet i hele måneder eller år for at gå på jagt. Jagtfilmskaberen Donnie Vincent er et 

eksempel på sådan en livsstilsjæger. Han beskriver (Vincent, 2014), hvordan jagten ligger 

i hans sjæl, og bare det at tænke på den kommende jagtsæson er en fuldstændig 

opslugende og tidskonsumerende beskæftigelse. For ham er det ikke spørgsmål, om han 

skal tage afsted eller ej på disse særdeles lange buejagt ekspeditioner, hvor alt hvad han 

medbringer, kan ligge i en rygsæk. Det er et kald. 

 

2.7	  Kulturteoretisk	  ståsted	  til	  videre	  analyse	  

Ingleharts teori lover ikke at kunne fremsige forskellige præcise scenarier for fremtiden. 

Men han hævder, at det vil være muligt ved hjælp af visse tidligere kulturelle, økonomiske 
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og politiske syndromer, at fastslå sandsynlige fremtidige udkomme (Inglehart, 

Modernization and Postmodernization, 1997). 

Set fra et forbrugerkulturelt synspunkt med udgangspunkt i ovenstående afsnit, skal 

årsagen til at vi ser et stigende antal nyjægere, der ikke har fået jagt ind med 

modermælken, ses som et udtryk for en form for selvrealisering. Baseret på Ingleharts 

forbrugerkulturelle teori, vender denne nye gruppe af jægere blikket indad, og jagten ses 

ikke som statussøgende eller kollektivistisk. Men som allerede bearbejdet i diskussionen, 

forekommer der jægertyper, der ikke udelukkende kan kategoriseres efter de 

postmodernistisk antagede jægertyper. Det kulturelle ståsted for videre analyse opstiller 

derfor ikke kun de tre postmoderne hypoteser af jægertyper, som beskrevet i 

problemformuleringen og uddybet i teorien, men også den moderne materialistiske jæger, 

der går på jagt i forbindelse med social interaktion og afhængighed af kollektivet. Man går 

så at sige på jagt, fordi ’det gør de andre også’, eller fordi det er åh så moderne og fordi 

man ikke vil stå udenfor fællesskabet. Det rigtige udstyr til lejligheden er en forudsætning 

for, at man kan indgå i flokken, men også fordi det ikke bliver en god oplevelse, hvis disse 

grundforudsætninger ikke er til stede. Man skyder helst med en engelsk s/s og har tweed 

tøj og slips på til klapjagt. Der skal helst ske alt det, man er vant til på en jagtdag. Dvs. at 

kollektive traditioner og normer overholdes. Man kysser sneppen i kloakken, man drikker 

en lille én inden parolen og øl & snaps til den sikre såt, hvis de andre gør det. 

 

Væbnet med det forbrugerkulturelle ståsted sammenholdt med min forforståelse af dette 

studium, vil næste kapitel af afhandlingen starte med en analyse af de kvalitative 

undersøgelser og resultaterne af det at være nyjæger. Herefter analyseres den 

kvantitative undersøgelse, for bedre at kunne svare på problemstillingen.  
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Kapitel	  3	  	  

Kapitel 3 starter med at analyse de emner, der blev berørt i fokusgrupperne. 

Fokusgrupperne analyseres adskilt i under de respektive emner. Dernæst bliver de 

vigtigste resultater opsummeret og holdes op imod det kulturteoretiske apparat opstillet i 

kapitel 2.  

 

3.1	  Emne	  1	  –	  Motiv	  for	  at	  tage	  jagttegn	  

3.1.1	  Påvirkning	  fra	  omgivelser	  

F1 
Ingen af medlemmerne har haft noget med jagt at gøre tidligt i deres liv. En af deltagerne 

har ganske vist en ældre morbror i Jylland, der går på jagt, men det har ikke haft 

indflydelse, da de har aldrig har været på jagt sammen.  

Samtlige medlemmer i gruppen har altså besluttet sig for at tage jagttegn som voksne. 

Den yngste jæger iblandt dem var 29 år, da han tog jagttegn.  

Alle fire er først i deres voksne liv blevet introduceret til jagt gennem nye bekendtskaber, 

og de er alle fire blevet påvirket socialt til at tage jagttegn. At gå på jagt er noget ’man gør’, 

eller i det mindste er begyndt på i deres respektive omgangskredse. De har alle talrige 

venner, der går på jagt.  

De er alle fire bosiddende i Storkøbenhavn. 

F2 

En af deltagerne har prøvet at gå med forældres venner på jagt som klapperdreng, da han 

var ganske lille, og en anden deltagers far har taget jagt som hobby op igen, da han fyldte 

50 år efter en pause på 25 år. Disse to har således ikke været nævneværdigt præget af 

deres omgivelser til at begynde på jagt.  

En tredje deltager har været meget påvirket af, at hendes kæreste begyndte at gå på jagt 

ud af det blå6, og at hans hobbyfiskeri også i forvejen udfyldte meget af fritiden. Hun har 

derfor taget jagttegn, for at de kan være mere sammen i weekenderne især om efteråret.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Kæresten er en af de nyjægere, som har valgt at tage jagttegn som voksen uden rigtig at have 
forudsætninger for det. Med forudsætninger menes enten familie eller kammerater, der går på jagt. Han 
fandt så at sige på, at han gerne ville gå på jagt fra den ene dag til den anden. Til supplerende info kan 
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Den fjerde deltager er kommet ind i en gammeldags jægerslægt, hvor alle mændene går 

på jagt, via sin kæreste. Han syntes, det var spændende, men ønskede på ingen måde 

heller at stå udenfor som mand. 

En af deltagerne har taget jagttegnskurset sammen med en rigtig god kammerat. Det var 

gennemtænkt fra deres side, at det at tage jagttegn sammen ville komme til at betyde 

noget i forhold til deres videre udvikling af venskabet, da de valgte en hobby, hvor de følte, 

at de var de eneste i venneflokken, fordi det ikke var så moderne, da de gjorde det for et 

par år siden. Valget faldt blandt andet på jagt, fordi han snart efter skulle på safarirejse 

med familien, og han vurderede, at det kunne give rejsen nogle ekstra oplevelser, ikke kun 

at være bevæbnet med et kamera ude i den afrikanske bush.  

Samtlige medlemmer i gruppen har altså besluttet sig for at tage jagttegn som voksne.  

Den yngste nyjæger iblandt dem var 25 år, da han tog jagttegn. 

Tre af dem har mange venner, der lige som dem selv er begyndt at gå på jagt som 

voksne, mens den fjerde kun har en enkelt jævnaldrende jagtkammerat og primært har 

været på jagt med sin far og dennes kammerater. 

De er alle fire bosiddende i Storkøbenhavn. 

 

3.1.2	  Indre	  motiv	  

F1 
Alle fire personer har haft en kærlighed for at være aktive i naturen, inden de tog jagttegn. 

Tre af dem har fisket meget, og det har for dem været en naturlig udvikling at begynde at 

gå på jagt og på den vis få et andet fysisk udbytte med sig hjem. For den fjerde person 

betød alene det at være i naturen, inden jagttegnet kom i hus, mere end selve aktiviteten.  

En deltager havde et konkret fysisk motiv til at tage sit jagttegn. Han var nemlig blevet 

lovet en gammel hanebøsse fra sidste århundredeskifte som arv fra hans morfar, hvis han 

tog jagttegn. En anden fik jagttegnskurset i fødselsdagsgave af sin svigerfar, det første år 

han var i familien.  

F2 
Den kvindelige deltager havde et meget konkret behov for at tage jagttegn. Hun ønskede 

nemlig ganske enkelt at være en del af kærestens hobby.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
nævnes, at denne nyjægers far er aktiv ornitolog og altså i den helt modsatte grøft mht. det at slå dyr og 
fugle ihjel.  
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Tre af deltagerne har brugt meget af deres tid i naturen som børn. For dem er det derfor 

helt naturligt at vælge en hobby, hvor man kan være meget ude.  

En af deltagerne regner med at skulle arbejde i England indenfor banksektoren og håber 

på, at jagt vil være en god måde at komme ud i naturen i et fremmed land og måske også 

et instrument til netværk i fremtiden. Han har derfor taget jagttegn i god tid, inden han skal 

af sted. En anden føler, at jagt er god måde at ses med både sin far og en god kammerat 

på.  

 

3.2	  Emne	  2	  -‐	  Hvad	  giver	  det	  dit	  liv	  at	  gå	  på	  jagt?	  	  

F1 
Der er fuldstændig enighed om det primære: Det giver fantastiske naturoplevelser at gå på 

jagt! Det betyder samtidig en anledning til at komme væk fra hverdagen og dens 

strabadser og give sig hen til noget, hvor man er nødt til at lukke alt andet ude. Som en af 

deltagerne siger, kræver det fuldstændig kontrol og tilstedeværelse, hvis man skal få 

tingene til at lykkes på naturens præmisser.  

Kammeratskab og fællesskab er udover naturoplevelserne det, der trækker. Deltagerne 

føler, at det giver dem medlemskab af en ny gruppe at være jæger.  

En af deltagerne trækker det op på et højere plan, idet han ligefrem mener, at det har givet 

ham en ny identitet at gå på jagt. Han identificerer sig mere som jæger end noget andet og 

det betyder langt mere for ham end bare at gå til en eller anden hobby eller sportsgren, 

som er en bedre beskrivelse for, hvad jagt betyder for de tre andre deltageres forbrug af 

jagt. Identitetsjægeren har fuldstændig lagt sit liv om, efter han tog jagttegn. Både 

uddannelse og job og hans forbrug af andre sportsgrene er blevet omorganiseret for at 

gøre plads til jagt. Det har affødt et brud mellem ham selv og kæresten gennem ti år, at 

alting ændrede sig, efter han tog jagttegn. 

For de tre andre er jagt et frirum ved siden af en travl hverdag. Det skal holdes på et 

fornuftigt plan, og må ikke gå ud over familien eller andre fritidsaktiviteter. 

F2 
Det vigtigste, der kommer ud af at gå på jagt, er for de tre mænd i gruppen, at de kommer 

til at fremstå mere maskulint overfor især deres partnere men også i en større social 

kontekst. Det er væsentligt for dem alle tre, og det giver dem en følelse af hulemand, når 

de kommer hjem med kød til gryden. Men det er helt essentielt for dem alle tre, at det er 
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dem selv, der har nedlagt byttet og derved har vist deres værd som jægere. Det 

eksemplificeres af en af dem ved, som han siger, at ”det er mig, der har skudt det der, der 

gør, at man lige bliver lidt mere” (rigtig mand).  

En af deltagerne mener, at det at gå på jagt er en voksen måde at være i naturen på i 

forhold til, da han var barn, fordi man som barn blot er i naturen, mens man som voksen 

kan udnytte og drage fordel af den. Et andet af de mandlige medlemmer af gruppen 

ønsker, at han på sigt kan hjembringe en masse vildt, som hans kone så kan kokkerere til 

deres lille familie. Han er klar over, at han tegner nogle meget klare køns stereotypiske 

roller, når han maler sit idealistiske billede af fremtiden, men det er både han og hans 

kone indforståede med, fordi de begge synes, at kønnenes roller er ved at blive udviskede 

i det moderne samfund. Hun (konen) har ikke noget behov for også at blive jæger, og da 

han bliver adspurgt om en reaktion i det tænkte eksempel, fremhæver han, at det vil han 

meget gerne have sig frabedt, da jæger/skafferrollen udpræget er hans maskuline 

domæne.  

Derudover har han også jagt som et lille intensivt fællesskab med en enkelt kammerat. De 

har selvfølgelig også andre bekendte, der går på jagt i dag, og det er i hans øjne ved at 

blive almindeligt i samfundet og blandt andre af deres venner, men de to kammerater 

forsøger fortsat at dyrke det som noget, kun de to har til fælles.  

De tre mænd i gruppen føler også, at der er den virkelig gode ting ved jagt som hobby, at 

man kommer væk fra byen og ud i naturen. Den sidste deltager tillægger det ikke nogen 

større værdi at være i naturen, men det gjorde hun heller ikke, før hun tog jagttegn.  

Hun har i modsætning til sine mandlige ’kolleger’ ikke behov for at nedlægge noget, når 

hun er på jagt og derved på samme måde være skaffer som fyrene. Hun går bl.a. på jagt, 

fordi hun oplever, at det får hende ned i tempo. Selv om hun føler, at det ofte er voldsomt 

strabadserende og hårdt, når hun er ude i naturens elementer, finder hun en følelse af ro 

og afslappethed, når hun kommer hjem igen. På den måde fungerer jagt afstressende for 

hende.  

Alle deltagere er enige i, at man ikke bare bliver jæger per automatik, fordi man har 

bestået sin jagtprøve og har købt sig et gevær. Man opnår snarere blot retten til at gå på 

jagt med et jagttegn i hånden. En af deltagerne deler jægerstanden op i to kategorier, som 

han benævner fuldblodsjægere og sportsjægere. Sportsjægerne er de nye typer i kuldet. 

Dem som ikke har nogen historisk præference for det, og som kun går på jagt, når det 
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passer med familiens planlægning og som betragter jagt, som var det enhver anden 

hobby, man kan dyrke, men også lægge fra sig, når man træder over dørtærsklen 

derhjemme. Han mener selv at tilhøre den sidstnævnte kategori, og at det vil tage årevis 

at blive en rigtig jæger. Han ønsker på sigt at komme til at tilhøre gruppen af 

fuldblodsjægere, da han mener, begrebet dækker over jægere, som færdes hjemmevant 

og elegant i naturen og på jagt i særdeleshed; som har værdierne på plads og er i stand til 

at træffe de rette beslutninger uden at tænke sig om grundet instinkt og årevis af erfaring. 

Altså den jæger som sætter et godt eksempel for resten af jægerstanden. Som 

udgangspunkt mener han, at fuldblodsjægeren er startet allerede som barn og at skulle 

indhente denne vidensballast vil tage det meste af et jægerliv for de voksne nyjægere. 

Udtalelsen om de to jægertyper vækker begejstring omkring bordet. De andre deltagere 

kan nemlig godt genkende de to kategorier af jægere, selv om alle jægere nok vil være 

både lidt af det ene og lidt af det andet.  

En af deltagerne føler sig allerede efter kort tid med jagttegn som en rigtig jægersmand, og 

det kommer blandt andet til udtryk på hans facebook profil, hvor han har uploadet flere 

billeder, der iscenesætter ham som jæger. Denne måde at skabe sig en identitet som 

jæger skaber nogen spild i gruppen, fordi det for nogen virker kunstigt og uærligt, når man 

stadig er relativ ny i faget, mens en anden finder det helt naturligt at fortælle vidt og bredt, 

hvem man er, med den slags storytelling. En tredje føler ikke behov for på den måde at 

fortælle omverdenen, at han går på jagt, da han synes, det helt basalt er en naturlig ting 

for en mand at gå ud i naturen med et våben og hente noget kød, og at hans maskuline 

personlighed i sig selv rummer hans identitet. Han oplever dog ofte en følelse af at tilhøre 

noget større, når han møder andre jægere i ikkejagtlig sammenhæng. Han sammenligner 

jægere med rygere og det fællesskab, der instinktivt skabes, når rygere klynger sig 

sammen udenfor. ”Hvis man finder en, der har været på jagt, så har man lige pludselig 

noget sammen”. Det sammenhold gælder uagtet, om man har gået på jagt i 50 år eller er 

helt ny rookie. 

En enkelt af deltagerne identificerer sig slet ikke som jæger, selv om hun både har 

jagttegn, -riffel og haglbøsse og kommer på jagt flere gange om året. Til gengæld føler hun 

sig som en del af et fællesskab pga. de ritualer og traditioner, der ofte forekommer på jagt. 

Men fordi hun stadig føler sig ny i faget, ser hun ikke sig selv som en jæger.  
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3.3	  Emne	  3	  –	  Jagtudstyr	  

F1 
Der er uenighed i flokken, hvad angår udstyrets vigtighed. Kun én af deltagerne finder 

ikke, at udstyrets kvalitet kan måles på pris og udseende. Han mener, at udstyret er som 

en forlænget arm. Det skal bare virke. Han ”bliver ikke tændt af, at nogle af de andre 

jægere har en dyr kanon”, for det er langt vigtigere at, ”en haglspreder skal bare kunne 

gøre det, den gør bedst, nemlig at fyre nogle haglbønner af sted”. Det er personen bag, 

som er vigtig. Det passer meget fint med hans attitude, som udstråler, at det er hans 

personlige udvikling og identitet, der er vigtig.  

De tre andre jægere er af en helt anden holdning. De synes, det er af afgørende vigtighed, 

at man stiller op til jagt i det helt rigtige antræk. En af dem udtaler, at han godt kunne finde 

på at købe nyt jagttøj, ”hvis tøjet er blevet lidt snavset – og snavset ikke rigtig kan gå af i 

vask... så er det på tide at skifte det ud. Også selvom det er fuldt ud ligeså funktionelt, som 

hvis det var rent. Man skal se godt ud. Også på jagt”. Han kunne heller ikke drømme om at 

tage på skiferie i skitøj, der er 10 år gammelt. Heller ikke selvom kvaliteten er god. ”Nej, 

det er fuldstændig udelukket”. Det beskriver meget fint, hvorfor folk har lyst til at bruge 

titusindvis af kr. på nyt udstyr. Også selv om det er til en hobbyaktivitet, som man måske 

kun forbruger 4-6 gange om året. En af de andre deltagere nævner, at når han en dag 

bliver inviteret på jagt, hvor tweed er velset, vil han gå direkte i butikken og hente noget 

nyt tøj, så hans outfit passer til dresscoden.  

En af de to andre som prioriterer udstyret højt, går også meget op i sit cykeludstyr. Han 

har en dyr racercykel, to mountainbikes i garagen og en ’top-of-the-line’ spinningmaskine 

stående i kælderen, der kan tilsluttes iPad, så han kan køre Touren hjemmefra. Desværre 

får han bare ikke kørt ret meget på cykel. Måske kun to timer om ugen. Han mener, det er 

meget symptomatisk, at mænd køber dyrt udstyr for at vise lidt frem for andre mænd ’i 

flokken’.  

De føler altså et behov for at udtrykke sig gennem materialistiske ting.  

Det viser omverdenen, hvem man er, f.eks. at man har det præcist rigtige tøj til 

anledningen – på klapjagt at man har jagtslips på etc. 

Våbnet er dog vigtigt for alle, og der er enighed omkring at også det at eje et våben, er 

vigtigt for enhver jæger. Hvis man således ikke har sin egen kanon med, bliver der set ned 

på én. Hvis man kender normerne, og hvis man bl.a. har sit eget våben, så er der en tillagt 
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ekstra værdi i det. Man starter ikke på 0, hvis man har sit eget våben og det rigtige tøj. 

Man starter med + point. 

At våbnet skal fungere giver sig selv for deltagerne, men det skal også være af den rigtige 

slags. Både våben og tøj spiller en stor rolle, for at disse nyjægere kan vise omverdenen, 

at de har styr på etiketten. Det duer ikke, at man f.eks. tropper op på en fællesjagt, som 

betragtes som lidt af en social sammenkomst, iført camouflagetøj med en pumpgun eller 

en halvautomat under armen. Så bryder man med normen.  

 

Gruppen synes selv, at der er flere mærkelige uskrevne jagt regler, der ikke altid giver 

mening. Ophavet til reglerne er uklart, for de har ikke praktisk betydning ifølge gruppen. 

Det bliver mere betragtet som regler for reglernes skyld. Til gengæld er disse regler med til 

at give sammenhold og fællesskab blandt jægere. Blandt de dumme ting nævner gruppen, 

at man af etikette årsager ikke må have en pumpgun med på fællesjagt, selvom våbnet 

fint kan bruges til andre jagtformer og at man også skal have sit eget våben med på jagt 

allerede de første gange. Det er klart, at man skal være bevæbnet, ellers er det jo ikke jagt 

men snarere betragtning af naturen. Alligevel føler alle, det er lidt pinligt, hvis man skulle 

låne et jagtgevær i starten. Og ingen har jo lyst til at stå udenfor fællesskabet. På den 

anden side giver det meget lidt mening at investere meget store summer på jagtvåben og 

andet udstyr, før man har fået afklaret, om nu også jagt er noget for én, inden man går all 

in på indkøb. Det bliver også nævnt ,at man engang imellem iklæder sig fjollede gevandter 

blot for ikke at træde ved siden af. En af deltagerne har således indkøbt et par garters i 

anledning af en enkelt jagtdag, han var inviteret til. Han havde absolut ikke brug for 

sokkeholdere, men følte at han ville fremstå som en ”klovn, der ikke har lært hvordan man 

gør på en selskabsjagt”, hvis han ikke var iført sokkeholdere på klapjagten. Derfor valgte 

han at købe et par, som straks endte deres dage i bunden af et skab og ikke siden har set 

dagens lys. For ham var det vigtigere at være en del af den fælles historie gennem tøjet, 

end at gøre det han fandt naturligt, nemlig at komme i sit normale outfit.  

Alle fire deltagere havde hele pakken, der inkluderer jagttøj og våben, på plads, inden de 

var på jagt første gang. 

F2 

Tre af deltagerne forbinder jagt med forskellige og især dyre jagteffekter. 



	   43	  

En af deltagerne erklærer, at hun ikke har forstand på udstyr. Udstyr skal på jagt såvel 

som i andre sammenhænge i livet bare være i orden og fungere. Hun melder ud, at hun 

ikke har sig ind i det, men at hun også er ligeglad. I hendes tilfælde er det kæresten, der 

har sørget for at finde og indhente tilbud på hendes forskellige våben. Hendes jagttøj har 

hun ganske vist selv klaret, men der er tale om praktisk udendørstøj, som kan bruges i 

andre sammenhænge også.  

Denne holdning til, at udstyret ikke har så stor betydning, deles absolut ikke af de tre 

andre nyjægere omkring bordet. To af dem har allerede brugt særdeles mange penge på 

nyt tøj, våben og resten af udstyrspakken, for at fremtræde helt korrekt på jagt. Den tredje 

har endnu ikke haft spenderbukserne på, idet han venter med de store indkøb, til han har 

afklaret med sig selv, om jagt nu også er det helt rigtige for ham, men mener alligevel, at 

det rigtige udstyr er en væsentlighed. For tøjets vedkommende har han købt noget i den 

billigere ende af prisskalaen og han har endnu ikke noget våben, men låner af sin far eller 

dennes kammerater, når det kan lade sig gøre. For ham betyder det dog, at han ikke føler 

sig som et rigtigt medlem af jægerstammen. De tillægger det alle tre særdeles stor 

betydning, at man fremstår som ægte jæger ved at have det rigtige outfit til forskellige 

jagtformer, og at deres våben er tilpasset dem individuelt, så de kan ramme bedst muligt, 

når de får chancen på jagt. En af dem gik straks i indkøbsmode, da han blev inviteret til sin 

første jagt. Han nåede på under en uge at gennemsøge markedet, indkøbe OG træne så 

meget med hans nye våben, at han på sin jagtdebut nedlagde en and og en gås i tre skud. 

En indsats der vakte forundring og glæde omkring ham, fordi han blev betragtet som en 

novice som enhver anden nyjæger. En anden deltager beklager, at han ikke er ud af en 

rigtig jagtklan, da han i så fald måske kunne arve et gammelt våben fra eksempelvis en 

bedstefar, som ’hænger kanonen på knagen’. At jagtvåben kan være ekstremt kostbare er 

dog ikke årsagen til hans ønske. Han er derimod ude efter at overtage noget med 

affektion. Men da det er umuligt i hans situation, har han måtte gå en anden vej, for at 

’undskylde et ødselt forbrug’. Da hans mormor gik bort og han arvede en sum penge, 

brugte han således en betragtelig del af arven på en meget lækker jagtriffel. Hver gang 

han kigger på sit våben, betragter han det således som en arv fra bedstemoderen (som 

dog intet havde med jagt at gøre). 

En af deltagerne kan slet ikke forstå de andres holdning til, at udstyret skulle være så 

afgørende. Hun mener ikke, at man ”er hverken mere eller mindre jæger”, alt efter om man 
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har det rigtige tøj og våben eller ej. 

Deltageren som brugte en stor del af sin arv på at købe en jagtriffel fortæller, at det ikke er 

første gang, han bruger mange penge på en hobby. Han var selv med på en bølge, so to 

speak, da kitesurfing kom frem for et par år siden. Han blev straks bidt af det, og 

investerede store summer og tid i det, og blev da også hurtigt så dygtig, at han kunne 

virke som instruktør. Men allerede efter et par år har han droppet det, og har nu for op 

mod 30.000 kr. udstyr liggende i et kælderrum. Pludselig var det bare ikke så specielt eller 

anderledes at dyrke som sport. Det blev mainstream. Han mener ikke, at udstyret og eller 

tøjet alene kan gøre folk til jægere. Han sammenligner med de cykelentusiaster, som 

”køber racercykler for både 40 og 50.000 kr. Men det gør dem jo ikke til at cykelryttere, når 

de kun cykler to km til arbejde”. Med hensyn til våben specifikt tror han, at han vil finde 

større glæde i at gå på jagt med hans egen riffel frem for en, der er lånt, fordi han vil få 

nogle personlige erfaringer med det ’værktøj’. Han mener ikke, at jagt på samme måde vil 

være en forbigående hobby for ham, og at hans store investering i et våben i så fald kan 

være spildt.  

 

3.4	  Emne	  4	  -‐	  Tradition	  og	  etik	  

F1 
Det er noget mærkeligt noget at deltage i og viderebringe traditioner, som man ikke selv 

synes er fornuftige, eller har været med til at skabe. Gruppens medlemmer er uenige om, 

hvorvidt det er en god tradition, der er forbundet med at skyde sin første sneppe, men der 

er ingen uenighed omkring, om man vil gøre det selv, når man skyder sin første 

skovsneppe7. Det vil man helt sikkert, fordi jagt er så traditionsbunden, og som beskrevet 

af en af deltagerne: ”Man bliver jo nødt til at gøre det, for det ville også være underligt (set 

med de andre deltageres øjne), hvis man ikke gjorde det på en stor jagt”. Dermed 

underlægger de nye jægere sig fuldstændig normen, og udfører handlinger, som de ret 

beset synes, er uforståelige.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 En af deltagerne har allerede skudt sin første sneppe. Det foregik på en nyjægerjagt afholdt af Skov- og 
Naturstyrelsen. Tv-kanalen DK4 var til stede for at lave en fjernsynsudsendelse om nyjægere, og således 
blev det vist på nationalt tv, da han kyssede sin første sneppe i kloaken. 
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Reglerne for hvor man står ved paraden eller hvilken plads, man får tildelt i såten, er ikke 

noget der kan få deltagernes ”pis i kog”. Det bliver ligesom ritualet med sneppen betragtet 

som noget, man bare må tage med, og jagtopførsel bør foregå lidt som det gamle 

ordsprog ”when in Rome, do as the Romans”. Så selv om nogle regler er temmelig sjove 

set med moderne briller, er det ok alligevel. Visse af de gamle traditioner er også stadig af 

værdi. F.eks. at man altid på afstand kan se, hvem der har nedlagt et stykke råvildt, idet 

det altid er skytten, der bærer ved hovedet i forbenene, mens en kammerat bærer i 

bagbenene. Så behøver man ikke spørge til, hvem skytten er, men kan i stedet gratulere 

den heldige jæger straks. Et andet aspekt hvor jagt skiller sig ud fra det omgivende 

samfund er de måske lidt gammeldags sider af god opførsel og etikette. Blandt andet at 

man tager hatten og handskerne af, når man siger ’goddag’ til de andre jægere om 

morgenen og i særdeleshed til jagtlederen. Også selv om det er koldt. Alle tager også 

hatten af, når sidstnævnte holder sin parole. Den slags små detaljer hører til blandt 

resterne af det noble og gentlemanagtige ved at gå på jagt. Ligeledes må man affinde sig 

med, hvis man får en ukorrekt bøde af jagtfiskalen. Der kan ikke være tale om at brokke 

sig, og på samme måde vil det blive betragtet som utrolig vattet, hvis man undlader at tage 

hatten eller handsken af, og det vil være noget, man får lov at høre for på et senere 

tidspunkt, hvis man overhovedet bliver inviteret med på jagt igen. Jagt er ifølge gruppen 

en konservativ bastion af gode gamle dyder, som man prøver at holde fast i.  

 

Erfarne jægere bliver betragtet som kulturbærere, men da flere og flere helt nye jægere 

uden nogen som helst erfaring kommer til, vil mange ritualer og traditioner gå til. Et 

eksempel på det er nok kongeposten. At nogle mennesker skal betragtes som finere end 

andre i en forsamling, og på den konto få en bedre placering på jagten virker dog urkomisk 

i denne gruppe, da vi (i Danmark) ikke længere lever i et klassedelt samfund. Lige præcis 

den tradition tror gruppen, ikke holder meget længere. Nogle af de gamle ’jagt regler’ 

”forfalder so to speak” fordi de simpelthen ikke længere er tidssvarende. Til gengæld er 

der en chance for, at sådanne ritualer bliver ændret i stedet. En af deltagerne er nemlig af 

den opfattelse, at kongeposten nu ofte rettere bliver refereret til som ’direktørposten’. Og 

betydningen af posten skal forstås i en noget anderledes retning, end det kongeposten 

som begreb lagde op til i gamle dage. I dag dækker det over, at en tilfældig jæger står på 
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en post, hvor chancerne er mange og gode. Lidt ligesom hvis en fodboldspiller brænder en 

’direktør’, altså en nem chance for at score et mål.  

F2 
En af deltagerne siger, der findes mange forskellige former for etik, hvad jagt angår. Han 

nævner hurtigt både anskydningsproblematikken, dresscodes og alkoholkulturer. Han 

mener, det vigtigste etiske parameter for jagt må være sikkerhed og skydning. Med det 

sidste henfører han primært til, at man som jæger har en forpligtelse til at sørge for, at dyr 

så vidt det er muligt, ikke udsættes for mishandling. Der er selvfølgelig altid risikoen for at 

komme til at anskyde, når man efterstræber vilde dyr i deres eget element. Men man kan 

sørge for at formindske den risiko ved ordentlig adfærd. En af de andre byder ind, at man 

ikke skal ”fortryde et skud, man ikke tog”, hvis ikke alle omstændigheder er til stede, for at 

byttet kan nedlægges på en ordentlig måde. Med det mener han, at en væsentlig del af 

det at være jæger, ikke er at skyde på alle de chancer, der byder sig. Han mener, at 

mange moderne jægere fuldstændig har misforstået, hvad det egentlig vil sige at være 

jæger. Han tillægger nemlig begrebet at være jæger den samme værdi som det at være 

gentleman og at opføre sig ordentligt. Han synes bl.a., at camouflage udstyr inspireret fra 

forsvarets specialstyrker, f.eks. ghillie suits, er med til at devaluere det at være jæger. Med 

sløret tøj er det blevet nemmere at blive ’usynlig’ for vildtet, men det har aldrig været 

meningen, at det skal være nemt. En af de andre bifalder synspunktet om, at en jæger 

skal være det samme som en gentleman og supplerer med, at han er stor tilhænger af, at 

man klæder sig efter det selskab, man er iblandt. Det betyder på klapjagt, at man går all in 

med knæbukser, sixpence, skjorte og slips. Selvom det måske ikke er fornuftigt jagttøj til 

det danske klima, så er det bare tradition visse steder, at man klæder sig som på 

godserne i gamle dage og dermed viser at det at gå på jagt, er som at gå til fest bedømt 

ud fra tøjet. Han mener også, at man skal gøre sig umage for at se på en eksisterende 

kultur og være villig til at rette ind, når man er ny. Han mener, at traditioner er med til at 

danne ramme for gode oplevelser, fordi de ofte er lokalt forankrede og er med til at skabe 

noget samlingskraft. 

Der er ikke den samme tilslutning til gamle traditioner omkring bordet. En af deltagerne, 

som normalt anses for at være ekspert på sit felt, indrømmer blankt, at han er kritisk 

overfor lokale historiske traditioner og andres påduttede regler. Han nævner at alkohol 

fylder meget i den danske jagtverden, og at han med afsky ser til, hvordan mange især 
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ældre jægere drikker alt for meget både før, under og efter jagt. Han finder det 

problemfyldt at være ny jæger i flokken og dermed ikke have anciennitet til at gøre 

indsigelse, fordi man som ’newbie’ må affinde sig med eksisterende kulturer og 

’leveregler’, hvis man ønsker fortsat at blive inviteret på jagt. Han mener ikke, at det er de 

nye jægeres bord at opdrage på de gamle jægere, selv om han inderst inde synes, at det 

der foregår, er forkasteligt. En anden tradition han heller ikke bryder sig meget om, er 

kongeposten på jagt. Han væmmes ved begrebet, fordi han er blevet opmærksom på, at 

det udbyttemæssige misforhold nok slet ikke er så tilfældigt, som et par af faderens 

jagtkammerater ellers normalt giver udtryk for på deres konsortiejagt. Fokusgruppe-

deltagerens retfærdighedssans er meget udfordret ved tanken om, at Jens Hansen og 

Hans Jensen altid står bestemte steder på i såterne, fordi ”det plejer de jo”, og dermed får 

mange flere chancer. Der er delte meninger blandt de andre på dette punkt. En af dem 

mener, at man skal sammenligne traditionen med, hvad han kalder et CBS fænomen: 

”Hvis vi trækker spilteori ned over det – er det jo bare et spørgsmål om at få det bedste 

afkast af ens egen jagt. Hvis man placerer de rigtige mennesker på gode pladser i løbet af 

dagen, kaster det måske nogle andre gode jagtinvitationer af sig senere”. 

 

3.5.	  Emne	  5	  –	  Jagtbyttet	  

F1 

Gruppen er på bølgelængde med, at vildt der er nedlagt, skal udnyttes og derved få en 

større betydning end kun selve jagtoplevelsen. Men nyjægerne er ikke helt enige i, 

hvordan vildtet skal benyttes, når først det er hjembragt.  

At kødet fra nedlagt vildt altid bør fortæres er én ting, og skaber ikke de store problemer. 

Vildtkød skal betragtes som noget af det ypperste for enhver jæger, fordi det 

repræsenterer hans (jægerens) evne til at nedlægge, forlægge og forarbejde et dyr fra jord 

til bord. Fordi vildtkød er en relativ begrænset resurse for de fleste jægere, bliver dette kød 

da også oftest serveret ved særlige lejligheder. En af deltagerne siger ligefrem at, ”vildt er 

noget specielt. Det er den nye partyskinke”.  

Nyjægeren som har opgivet en del af sit gamle liv på jagtens alter, og i dag identificerer 

sig som jæger har tillært sig at holde af vildtkød. I starten brød han sig ikke om smagen, 

men vedblev at tvinge sig selv til at spise vildt, fordi det for ham var væsentligt, at en jæger 

også spiser sit vildt. Han går også meget op i trofæerne fra de dyr, han hidtil har nedlagt. 
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Han har dem alle hængende i sin stue. De er enten hovedmonterede eller sat på plade. 

Det betyder alt for ham, at hvert enkelt trofæ bærer en historie om en god oplevelse.  

Men et par af deltagerne synes, det er forkasteligt grænsende til det ydmygende, at 

mange jægere så udbredt går på trofæjagt og efterfølgende ønsker at hænge opsatser og 

andre trofæer på væggen. Især en af deltagerne mener, det er amoralsk og ikke er at ære 

et vildt dyr, at det i døden skal hænge på snorlige unaturlige rækker. Han vil aldrig selv 

have døde dyr på væggen, men vil fortsat nøjes med at nyde vildt som en kulinarisk 

delikatesse.  

Ligeledes hersker der en problematik blandt visse jægere, som ikke er interesserede i 

kødet, når vildtet er nedlagt. Alle omkring bordet kender til historier om jægere, som har 

smidt deres vildt i skraldespanden eller ved en rasteplads på vejen hjem. Dog kender 

ingen af de fire omkring bordet nogle, der kunne finde på at kassere vildt på den måde. 

Alle fire kan dog godt i nogen grad forholde sig til det besvær, der ligger i at komme hjem 

sent søndag aften med et bundt fasaner, der helst skal gøres i stand, inden den næste 

arbejdsuge starter. 

At dyr i naturen bliver slået ihjel er helt naturligt for gruppen. Men folk der går op i 

dyrevelfærd, kan ofte ikke forholde sig til det, fordi de får følelser for de vilde dyr. En af 

deltagerne omtaler det som en disneyficering af dyr. Gruppen er enige om, at ”mange 

ikke-jægere slet ikke har forstået, hvordan naturen er indrettet mht. formering og naturligt 

udtag, og at det er helt naturligt, at dyr må slås ihjel, for at andre dyr (der menes 

mennesker) har noget at spise”. 

F2 

Den kvindelige deltager er kødjæger. Men ikke på den klassiske måde, hvor man forsøger 

at skyde så meget til gryden som muligt. Hun mener som tidligere nævnt ikke, at det er så 

væsentligt, om man kommer hjem fra jagt med et bytte. Men hun mener, at man kun bør 

nedlægge ædel vildt. Altså vildt som har en kulinarisk værdi. Hun mener ligeledes ikke, at 

man bør efterstræbe dyr udelukkende for oplevelsens eller trofæets skyld. 

Helt så klare i spyttet er to af de andre deltagere ikke. De mener generelt, at man bør 

spise det vildt, man nedlægger, men at der også sagtens kan foreligge en fornuft i at 

regulere vildt som ikke kan fortæres. Tre af deltagerne er af den overbevisning, at man 

selv bør spise det vildt, man nedlægger. Det duer derfor ikke at tage på store 

kommercielle jagter som dem der bliver arrangeret af godserne, hvor der nedlægges i 
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hundredvis af fasaner per næse på en enkelt dag. Det kan ingen mennesker jo nå at sætte 

til livs.  

Den sidste deltager er ikke enig med gruppen på dette punkt. Han føler sig ikke som 

nogen ørn i et køkken, og føler derfor ikke den store lyst til at sætte tænderne i en fasan, 

han selv har nedlagt og serveret. Men han vil meget gerne spise det vildt, han selv har 

skudt, hvis han kan få andre, f.eks. hans kone til at forberede det til ham. Han er 

overbevist om, at han vil føle en stolthed over at spise og/eller invitere gæster til en 

middag, hvor han selv har leveret hovedingrediensen. Han har tidligere prøvet at 

nedlægge vildt i udlandet, hvor han slet ingen andel fik i kødet. For ham var det mærkeligt, 

at han ikke vidste, hvor kødet fra den impala, han havde skudt, blev af. Da han fik klarhed 

over situationen og fandt ud af, at en lokal landsby fik kødet fra det vildt, de hvide 

storvildtjægere nedlægger, syntes han dog, at det var en ok løsning. 

Tanken om ikke selv at skulle spise sit vildt, har fået en af de andre deltagere til at lade 

være med at tage på bukkejagt i Polen selv om chancen bød sig. Han har overvejet 

scenariet, men kan ikke affinde sig med idéen om, at den slags jagt ganske enkelt 

udelukkende drejer sig om trofæjagt. Mht. trofæet er en af de andre enige i, at det ikke må 

være det afgørende. Det er fint at tage trofæet fra et nedlagt stykke vildt, men det er kødet 

fra dyret og naturoplevelsen, der er det vigtige. Et eventuelt trofæ kommer i sidste række, 

og nærmest kun, hvis alle andre er ligeglade. Af de fire deltagere er det kun én, som 

meget gerne vil hænge trofæer op på væggen. Han har allerede skudt to stykker 

trofæbærende vildt, som er hos konservator på nuværende tidspunkt. Både han og hans 

kone glæder sig meget, til de skal pryde væggene. Faktisk så meget, at konen har spurgt, 

om de ikke skal tage på loppemarked og finde nogle flere og endnu større gevirer, de kan 

hænge op. Det kunne den unge jægersmand slet ikke forlige sig med, da jagtoplevelsen 

og trofæet tilsammen udgør en symbiotisk historie for ham, og han synes, det vil være 

meget kunstigt at hænge en anden jægers tidligere bytte op.  

På samme måde er der ingen af de fire jægere, der har ret meget lyst til at sætte 

tænderne i et stykke vildt, de ikke selv har nedlagt. En af dem har sågar prøvet at stå ved 

en jagtparade og ikke haft lyst til at hjemtage noget vildt, fordi han ikke vidste præcis, 

hvilke fasaner han selv havde nedlagt. En af de andre bakker ham til dels op ved at sige, 

at han mener, vildt er en lækker spise, men at ”ens eget vildt smager bare bedre”.  
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3.6	  Emne	  6	  -‐	  Mode	  og/eller	  trend	  at	  gå	  på	  jagt	  

F1 
Det er moderne at være ude i naturen og det at gå på jagt er absolut en trend i øjeblikket 

ifølge gruppen. En af deltagerne siger at, ”dyrevelfærd er meget populært at tale om lige 

nu” og i hans udlægning er ”jagt en forsvarlig forsyningskilde af godt kød”. Netop det at 

man ved at udøve denne fritidshobby kan få noget ekstra og specielt med hjem til 

husholdningen i form af vildt, spiller rigtig godt sammen med det moderne fænomen nyt 

nordisk8, som er meget hypet i tiden. Afstanden fra opdrætter til forbruger skal minimeres, 

og det gøres bedst, hvis man selv kan tilvejebringe sit kød. Man henter sit kød direkte i 

naturen. I de rette kredse er det ligefrem comme il faut at benævne jagt som dyrevelfærd, 

fordi dyret, der skal blive til kød, har haft et bedre liv under opvækst og frem til slagtning på 

den frie vildtbane i sammenligning med industrielt opdrættet kød. Dyret ”bliver jo slået 

ihjel”! Dyret er nok ligeglad med, om den bliver slået ned med hammer, boltpistol eller 

jagtgevær. ”Men det ville nok ikke være ligeglad med, hvordan dets liv havde formet sig 

frem til det tidspunkt, hvis det kunne vælge”. Den oplysning har spredt sig i nogle kredse, 

og åbnet øjnene hos nogle nye forbrugere. ”Oplysning er væsentlig, for ellers ved folk ikke 

nok om det. Mange er klar til at dømme jægerne, uden egentlig at vide ret meget”.  

Pga. det disneyficerede billede mange mennesker har om dyr, vil mange danskere 

formentlig stadig synes, at det er noget mærkeligt noget, det at gå på jagt. De vil i samme 

åndedrag ikke skænke det en tanke, at deres ’lørdagskylling’ formentlig hellere ville have 

levet et par måneder i det fri og så blev skudt af en søndagsjæger på en selskabsjagt frem 

for at have levet 40 dage på et tremmegulv med lys 24 timer i døgnet.  

 

En anden årsag til den stigende interesse for jagt skal ifølge gruppens medlemmer ses i 

forbindelse med, at familiestrukturen ikke er så stærkt forankret længere, og at det faktum 

kan ændre på folks ønsker til at være en del af et fællesskab. Og det kan eksempelvis 

være i et jagtkonsortium, hvor alle har faste roller og opfører sig civiliseret overfor 

hinanden og har en gensidig interesse. Interessen kunne lige så godt være en anden, men 

det er væsentligt, at man sammen opbygger og dyrker noget (der henføres til biotoppleje, 

fodring og udsætning af vildt, som ofte foregår i socialt lag såvel som selve jagten). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Begrebet nyt nordisk henviser til nyt nordisk køkken som overordnet bygger på mad af råvarer af klar 
nordisk (helst lokal) identitet og gerne så lidt forarbejdede som muligt. 
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Gruppen mener, at interesser/hobbyer formentlig kommer og går i bølger, men at lige 

denne interesse, det at gå på jagt, nok alligevel ikke er helt så omgængelig som andre 

sportsgrene, der er meget populære i øjeblikket som f.eks. triatlon eller interessen for 

cykling. Årsagen til dette ligger i, at jagten er forankret i vores historie og går over 10.000 

år tilbage. Vi er alle på den ene eller anden måde forbundet til jægere i tidernes morgen. 

Ellers var vi her simpelthen ikke. Set i det lys er ’Sjælland Rundt’ på cykel eller en af de 

nyligt afholdte københavner triatlons både meget nye og foranderlige kulturinteresser 

ifølge gruppen. 

F2 
En af deltagerne, som har brugt mange penge på udstyr, mener, at jagt rigtignok er ved at 

blive moderne lige nu. Men han tror ikke på, at jagt blot er det nye sort indenfor 

netværksdannelse ligesom golf var det tidligere. Han mener ikke at jagt som 

hobby/netværksdanner vil bliver udskiftet lige så hurtigt som golf, der havde en voldsom 

opblomstring for tyve år siden, men efterhånden betragtes som allemandssport, men vil 

blive ved med at være populært i brede kredse, da det i sin egenskab af tilvejebringelse af 

kød dækker over en fundamental maskulin skaffermentalitet. Det primitive gen har vi 

stadig alle i os.  

En anden deltager mener også, at jagt er hypet lige nu. Han synes, det er helt naturligt, at 

der er visse udsving i hobbyers popularitet, og tror det er tilfældigt det er jagt, der er det 

nye sort lige nu. Han har hørt, at det i nogle kredse af erhvervslivet, bl.a. indenfor 

advokatbranchen, er sådan, man mingler og netværker lige nu. Han ser ikke noget galt i 

det, men forklarer, at det er lige så naturligt, at ”alle jakkesættene tager jagttegn nu, som 

at man møder på arbejde på Esplanaden iført skjorte og slips. For 15 år siden var det golf, 

nu er det så jagt”. 

En tredje deltager kigger på sin egen situation. Han mener også at netværksdannelsen 

har en lille betydning for udviklingen, men han tror, den rigtige forklaring skal findes i det 

faktum at primært mænd har fået øjnene op for, at de kan komme ud og udvikle deres 

maskulinitet, og at komme hjem lidt mere fokuserede på deres eget køn og kønsroller.  

Han mener, at grunden til at folk begynder at spille golf, kitesurfe eller gå på jagt, skal 

findes i, at folk ønsker at være unikke. Derfor shopper de rundt blandt hobbyerne. Det at 

gå på jagt lige nu, kan hjælpe folk med deres selvdannelse og deres identificering af at 
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være en lille smule anderledes end alle andre og derved også lidt spændende i andres 

øjne. Han tror ikke som sådan, at den enkelte nye jæger ønsker at tilhøre en større gruppe 

af jægere, men snarere bare at se sig selv som unik. Da han tog jagttegn med en 

kammerat, var der ikke andre i deres omgangskreds, der gik på jagt. Han reagerede heller 

ikke positivt, da hans kone foreslog, at hun også gerne ville med på jagt. Han ønskede at 

beholde den hobby som sit egen. Både fordi han personligt har behov for at være i en lille 

niche, men også fordi hans maskulinitet kunne blive udfordret. 

Han sammenligner det at gå på jagt med at gå på universitetet i gamle dage. Dengang 

hvor det var for de få; eliten. Da det var hårdt og svært at komme gennem sit studium. På 

samme måde anser han det for at være blevet nemmere for flertallet at komme til at gå på 

jagt i dag. Tre af gruppens deltagere mener, at det faktum at flere går på jagt, udvander 

fænomenet, og en af dem synes, identificeringen af grupper som sportsjægere og 

fuldblodsjægere bekræfter, at der findes et A og B hold blandt jægerne. De rigtige jægere 

fra den gamle garde og så alle de nye, som lige skal lære lidt og læner sig op af de 

erfarne. Han frygter, at jagtkvaliteten kan gå hen og dale en lille smule, da der kommer 

mange nye jægere til i disse år. På samme måde kan (gode) traditioner forsvinde og 

etikken ændre sig, hvis pølsefabrikken (Naturstyrelsen) producerer for mange nye jægere 

med for lidt erfaringsgrundlag for hurtigt. 

 

3.7	  Fortolkning	  af	  fokusgrupper	  og	  kulturteoretisk	  ståsted	  i	  forhold	  til	  teori	  

Det følgende afsnit indeholder de vigtigste resultater af fokusgruppeundersøgelsen. Disse 

resultater vil blive holdt op mod den anvendte teori og de i opgaven opstillede hypoteser, 

for at se hvor og om teorierne passer.  

 

3.7.1	  Resultater	  af	  fokusgrupperne	  -‐	  vigtigste	  resultater	  omkring	  motivet	  for	  at	  tage	  jagttegn	  

Alle 8 deltagere bor i Storkøbenhavn og er bymennesker uden nævneværdig indflydelse 

fra naturen i det daglige. De har alle taget jagttegn som voksne uden at have haft indblik i 

eller interesse for det tidligere. De har næsten alle uden undtagelse et stort netværk (af 

venner) der går på jagt. At gå på jagt er altså noget, ’man gør’. Hvis man ikke går på jagt, 

er man uden for den sociale/moderne hobby klike. Det kan overordnet konkluderes for 

hele gruppen, at deres motiv for at tage jagttegn til at starte med, ifølge Inglehart var 
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modernistisk og ifølge Maslow var socialt betinget, for at kunne fortsætte med at indgå i 

sociale netværk på samme vilkår. For at fortsætte venskaberne, som om intet er hændt, er 

det afgørende, at kollektivet kan genkende hinanden i deres forbrugsmønstre.  

 

3.7.2	  Vigtigste	  resultater	  omkring	  påvirkning	  fra	  omgivelser	  

To af fokusgruppedeltagerne er blevet påvirket kraftigt af deres nye respektive familier til 

at tage jagttegn. For at leve op til familiens uskrevne regler, har det været absolut 

nødvendigt at tage jagttegn for at kunne passe ind i deres nye familier, i den rolle det er at 

være en mand. Disse (mandlige) jægere er ifølge Inglehart traditionelle og ifølge Maslow 

sikkerheds- og eller tryghedssøgende i deres behov, fordi de er totalt afhængige af deres 

jagttegn for at kunne tilhøre flokken af jægere i deres nye familier. Omgivelserne forventer 

at de tager jagttegn, alene baseret på deres køn. 

En af deltagerne går primært på jagt for at kunne se sin kæreste mere i weekenderne og 

dermed opfylde sit sociale behov. Hun er i virkeligheden ikke særlig optaget af jagt, men 

tager med glæde imod de positive følgevirkninger, jagt som hobby afstedkommer i form af 

bl.a. afstressning. Kvindens altovervejende årsag til at gå på jagt er for at opfylde sit 

sociale behov. Hun er egentlig blot tilskuer i gruppen af jægere, da hun ikke tillægger de 

grundlæggende ting i jægerlivet nogen større værdi, men trives også fint med det, selv om 

det betinger, at hun ikke kan komme længere op i behovspyramiden uden at engagere sig 

mere. Hun er ikke typen den almindelige kvindelige jæger, da denne går på jagt for sin 

egen og ikke for mandens skyld, men der er sammenfaldende karakteristika, idet blot det 

faktum at hun er kvinde, er en iøjefaldende iagttagelse i havet af mandlige jægere, og 

derfor på dette ene punkt må hun betegnes som selvrealiserende. Men deltageren i 

undersøgelsens motiv er afgjort tvedelt.   

 

3.7.3	  Vigtigste	  resultater	  omkring	  indre	  motiv	  

Syv ud af otte deltagere har haft et tæt forhold til naturen som børn. Det virker naturligt for 

dem at udfolde sig i naturen også som voksne. Det kan ske via jagt som hobby. 

Naturoplevelsen, der kommer som en automatisk sidegevinst ved at gå på jagt, gør det 

kun endnu bedre. De naturelskende deltagere i gruppen er selvrealiserende i deres behov 

for at gå på jagt, idet det er betinget for dem, at et lykkeligt og godt liv er lig med at udfolde 
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sig i naturen. Jagten er en helhedsoplevelse for dem, og det at det er den fri natur, der 

sætter grænserne peger lidt i retning af den primitive postmoderne jæger type. 

 

En enkelt deltager regner med, at jagt vil kunne give ham muligheder for alternative 

oplevelse i udlandet og måske også åbne døre i hans fremtidige netværk. Denne 

nyjægers motiv for at gå på jagt er i Ingleharts optik til dels modernistisk og drejer sig i 

Maslow terminologi om ego og omdømme. Han går på jagt, fordi han potentielt kan få flere 

muligheder ud af det på den lange bane. Det er væsentligt at hans peers er klar over hans 

identitet som jæger og at de anerkender ham. Det potentielt afhængige forhold til 

netværket gør, at denne jæger også kan være moderne materialistisk. Hans motiv kan dog 

også gå i retning af selvrealisering, idet han søger efter de ukendte oplevelser under 

fremmede himmelstrøg. Der kan også være et strejf af den selektive jæger over ham, da 

han aktivt tilvælger, at hans jagtform skal foregå i udlandet, og at dét tilfredsstiller hans 

individuelle præference.  

 

3.7.4	  Vigtigste	  resultater	  omkring	  hvad	  jagt	  giver	  til	  livet	  

3.7.4.1	  Kønsidentitet	  og	  kød	  

Gruppernes deltagere har en udpræget holdning om, at man bliver mere maskulin, hvis 

man er i stand til at fremskaffe sit eget kød. At gå på jagt frembringer en form for rå 

urkraftsfølelse af at være mand. Noget som nu ellers ligger fjernt i et lidt kønssterilt 

samfund. Derfor skal kvinderne også helst blande sig uden om disse enemærker, som fra 

urtiden har været mandens domæne. Disse jægere kan lige så vel være traditionelle pga. 

deres kønsstereotypiske livssyn, som de kan være selvrealiserende i den forstand at 

mændene higer efter ikke længere at skulle være indkapslet i den rolle samfundet (og 

måske også deres egne kvinder) forventer af dem – nemlig at de ikke optræder råt og 

maskulint og er skaffertyper, men blot at kønnene er ligeværdige.  

Vildt som resurse er et godt og sundt supplement til konventionelt kød. At servere vildt er 

ikke som at servere noget som helst andet. Selv den fineste og dyrest købte steg 

indeholder ikke den samme historie. Vildtkødet indeholder en masse merværdi, når man 

kan sætte det på bordet og sige, ”det der har jeg nedlagt, gjort i stand og kokkereret med 

mine egne bare hænder”. Det giver mændene i flokken en følelse af: jeg er en rigtig mand, 
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der kan sørge for mig selv og mine nærmeste. De jægere der går på jagt for at 

tilvejebringe vildt til husholdningen, er selvrealiserende fordi, de er opmærksomme på 

hvordan konventionelt kød bliver produceret og ønsker at gøre det mere bæredygtigt, 

selvom det koster en større indsats end at gå i Føtex. De kan også være moderne 

materialistiske, da behovet kan skyldes, at man lægger sig op af moderne madlavning lige 

nu eller et ønske om at fremstå som noget særligt og derfor vil høste andres applaus i 

kollektivet – og derved få accept og status for sin præstation. 

 

3.7.4.2	  Fællesskab	  og	  identitet	  

Sammenhold og fælleskab er et meget væsentligt element af det at være jæger for 

grupperne. Det at det giver mulighed for at pleje sine venner, kontakter og så selvfølgelig 

ens familie, som måske især kan være svære at dele fritidsinteresser med, lægger op til, 

at jagt som hobby er meget samhørighedsskabende. Disse jægertyper er traditionelle, 

fordi det væsentligste behov for dem er, at sørge for at deres sociale balance mht. familie 

og vennerelationer bliver vedligeholdt.    

Begge grupper mener, at det at være en rigtig jæger er en vigtig faktor. 

Man kan udvikle sig og blive en rigtig jæger, hvis man lægger sig i selen. Men det kommer 

ikke gratis og tager lang tid især for voksne nyjægere. Disse jægere kan både være 

selvrealiserende, hvis de ønsker at forbedre deres kundskaber som jægere for deres egen 

selvudviklings skyld, men gruppen kan også være moderne materialistisk, hvis de ønsker 

at tillære sig den viden, der er påkrævet i flokken, for at man kan begå sig i kollektivet. 

 

3.7.5	  Vigtigste	  resultater	  omkring	  jagt	  som	  sport	  

Syv ud af otte mener, at jagt er et godt alternativ til alle mulige andre sportsgrene eller 

hobbyer i en travl hverdag, men at jagt skal holdes på et fornuftigt niveau, som ikke må 

fylde for meget. De syv er modernistiske i deres indstilling til jagt. Jagten skal passe til 

kollektivets krav. 

Én deltager mener dog ikke, at jagt bare er en sport eller hobby, man kan tage på sig 

lørdag formiddag, men snarere at det er en identitet. Det smitter af på hele ens livsførelse, 

hvis man vil gøre det ordentligt. Denne ene jæger som vi her kan kalde for 

identitetsjægeren, er den ultimative selvrealiserende jægertype ifølge Inglehart. 
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Identitetsjægeren er villig til at betale en hvilken som helst fysisk som psykisk pris for at 

komme nærmere på sin udvikling som en helstøbt jæger. 

 

Jagt er en god måde at genoplade sine batterier. Selv om det kan være hårdt at gå på 

jagt, tilføjer det at have været ude i naturen mere energi og virker afstressende. Denne 

jægertype er også selvrealiserende, da vedkommende søger en højere state of mind og er 

villig til arbejde hårdt for det undervejs. 

 

Jagt er en niche sport, som stadig ikke er så udbredt, at det er allemandseje set med 

deltagernes øjne. At gå på jagt giver mulighed for at skille sig ud som individ, altså at være 

noget specielt. Jægere har et tilhørsforhold til en særlig gruppe og opnår derved en 

gruppe identitet, som er vigtig for mange mennesker, fordi de almindelige familiestrukturer 

ofte bliver ændret. Disse jægertyper kan være både traditionelle pga. det sociale 

behovsmotiv, eller de kan være modernistiske, fordi de ønsker at opnå en højere status 

blandt deres omgangskreds (omdømme) ved at have en eksotisk identitet. 

 

3.7.6	  Vigtigste	  resultater	  omkring	  udstyret	  

Det er indlysende afgørende for deltagerne, at udstyr virker, når man går på jagt. Men det 

er gruppernes opfattelse af både dem selv og deres vurdering af den samlede jægerstand, 

at det for mange jægere er af stor væsentlighed, at man har det helt rigtige udstyr til den 

givne lejlighed. Det betyder f.eks. at man er iført tweed tøj, at man ikke er bevæbnet med 

en pumpgun, når man skal på klapjagt, eller at man tager garters på, hvis de andre gør det 

- selv om man selv synes, det er fjollet. At have det rigtige udstyr og at kende de uskrevne 

regler og traditioner er med til at identificere og placere én på jægerskalaen, sagt med en 

af deltagernes ord, et sted mellem fuldblodsjæger og sportsjæger, som groft oversat kan 

kaldes jagtens A og B hold.  

De to kategoriseringer for jagtmæssige typer er meget interessant. De lægger op til flere 

ting. Navnlig at nogle nye jægere i en selvrealiserende form brændende ønsker at 

selvudvikle og tillære sig så meget viden, at de på et tidspunkt selv kan udgøre en del af 

det, de selv betragter som den jagtmæssige elite. Vi kan for sjov kalde denne gruppering 

det grønne guld her. Samtidig kan behovet dog også ’blot’ være et udtryk for, at man 

ønsker at fremstå vidende i flokken, da må behovet siges at være modernistisk. 
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Med hensyn til pris er dyrt ikke nødvendigvis altid bedre. Udstyret skal som nævnt tidligere 

blot fungere. Et dyrt gevær slår ikke mere ihjel end et billigt. Men jagt er en udstyrstung 

foreteelse, og grupperne gør opmærksom på, at de sportsgrene hvor mænd flokkes i, ofte 

er gearhobbyer, hvor man kan give den fuld gas og bruge mange penge på sin 

selviscenesættelse på udstyrssiden.  

Det dyre og særlige udstyr til specielle lejligheder skal meget gerne være personificeret og 

tilpasset den enkeltes behov. Endvidere skal udstyret have historie og affektion fordi det 

skal være anderledes i forhold til det, andre har, så individet kan fortælle sin egen historie 

som jæger. De jægere der går meget op i udstyr, kan være både moderne materialistiske, 

da de føler et behov for at udtrykke deres identitet overfor kollektivet gennem 

materialistiske ting, men de kan også være selektive og dermed selvrealiserende, hvis de 

går op i at have netop den rigtige compoundbue, fordi de udelukkende ønsker at 

nedlægge et bestemt dyr på en bestemt måde for at oplevelsen skal være fuldendt, eller 

hvis de glædes over at deres bedstefar skød med det samme gevær to generationer 

tidligere. 

 

Hobbyjægeren som ikke går så meget på jagt, og som ikke rigtig kender ’reglerne’ skal 

ikke stikke hovedet for langt frem og bruge for mange penge, da det i så fald giver bagslag 

i forhold til at iscenesætte sig selv som en rigtig jæger. Grupperne sammenligner 

udstyrstunge men uvidende nyjægere med tykke weekendcykelryttere, som kun cykler til 

bageren efter basser eller højst et par km. til arbejde på racercykler til over 50.000 kr. 

Disse udstyrsfreaks tilhører absolut den moderne materialistiske jægertype, fordi de tror, 

at jagten kun kan blive en succes, hvis alle de materielle goder er til stede, for at det 

overhovedet kan blive en god dag på jagt. 

 

3.7.7	  Vigtigste	  resultater	  omkring	  traditioner	  

Fokusgrupperne oplever at for at leve op til kollektivets regler på jagt, må man følge 

traditionerne. Disse uskrevne regler ændres dog undertiden, når gruppen skiftes ud. 

Dermed er der fare for, at erfaring går tabt og at selv de bedste traditioner kan blive glemt. 

Det gamle mantra ’vi gør som vi plejer’, er ikke så populært blandt de nye jægere, med 

mindre normerne kan begrundes i fornuft. For de nye jægere i denne undersøgelse er en 

tradition som kongeposten ok, hvis formålet er at pleje og/eller forbedre eksempelvis 
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netværksrelationer i bedste CBS spilteori stil, men det forekommer deltagerne  

uacceptabelt, hvis formålet er at tilgodese de samme mennesker hver gang og virker da 

som et levn fra fortiden og klassesamfundet. Deltagerne forbinder traditionelt jagt med et 

stort forbrug af alkohol. Dette er et problem, som dog ikke kan løses af nyjægere, da disse 

har laveste anciennitet i gruppen af jægere. De grupper af jægere som holder af de 

eksisterende normer og traditioner og blot ønsker at bevare og fortsatte dem tilhører det 

modernistiske segment, mens de jægere som ønsker at gå nye veje, og som prøver at 

skabe deres egne nye normsæt er selvrealiserende, fordi de selv skaber rammerne for 

det, som de mener gør dem mere lykkelige.  

 

3.7.8	  Vigtigste	  resultater	  omkring	  byttet	  /	  vildtkød	  	  

Alle medlemmerne er fuldstændig enige om, at kødet fra vildt er et af de vigtigste 

elementer ved jagt, og at kød fra ædelvildt for enhver pris bør udnyttes og udgør en stor 

resurse. At betragte vildtkød som en essentiel resurse ville være traditionelt behov. Her er 

der i stedet tale om et selvrealiserende behov, da der potentielt altid vil kunne skaffes 

økologisk eller andet bæredygtigt kød som substitut. 

 

Der er noget overordnet problematisk i at karakterisere behov til at være traditionelle, da vi 

i dagens Danmark, svært kan tale om et eksisterende traditionelt samfund. Jeg tvivler på, 

om der overhovedet skulle findes nogle forbrugere i hele landet, som ikke har råd til at 

købe kød i et supermarked, men som skulle kunne skaffe det billigere/nemmere ved at 

tage på jagt. Der er noget modsætningsstridende i det forhold, da jagt normalt bliver 

betragtet som en meget omkostningsfuld interesse, selv hvis man benytter sig af den 

lovsikrede ret, alle danske jægere har til havets fugle. Hvis man trækker de årlige udgifter 

til jagt fra, kan det således formentlig betale for mange røde bøffer. 

 

3.7.9	  Vigtigste	  resultater	  omkring	  jagt	  som	  mode	  eller	  trend	  

Jagt bliver overordnet betragtet af grupperne som en modedille lige nu. Men udviklingen 

betragtes kun for en lille del som en mode hype. Deltagerne mener, at den primære årsag 

til udviklingen skal findes i, at folk nu har behov for nicher og for at se sig selv som unikke.  
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Alle i grupperne mener, at den fundamentale maskuline skaffermentalitet der består i at 

komme hjem med kød, stadig ligger latent i os alle. Og så længe det primitive gen ligger 

hos mennesket, vil jagt som hobby også bestå. Disse jægere er modernistiske, fordi de 

ønsker at opnå en højere status blandt deres omgangskreds (omdømme) ved at have en 

eksotisk og moderne identitet. Hvis deres behov går i retning af, at de ønsker at udforske 

deres ukendte side, er deres behov dog selvrealiserende. 

 

Der kan ikke ud fra nærliggende resultater konkluderes, at en specifik postmoderne 

jægertype skulle være herskende i Danmark. Tværtimod ser det ud som om, mange af 

typerne dækker ind over hinanden på kryds og tværs. I næste kapitel inddrages og 

fortolkes der på spørgeskemaundersøgelsen, der rammer et bredere felt indenfor 

nyjægere. Resultaterne i undersøgelsen sammenholdes med de vigtigste resultater i 

fokusgrupperne, for at give et bredere billede af, hvorfor disse nyjægere har kastet deres 

interesse over jagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   60	  

Kapitel	  4	  	  

Kapitel 4 vil behandle de vigtigste fund i spørgeskemaundersøgelsen, der kan 

sammenholdes med tidligere resultater fra fokusgrupperne.  Endvidere vil kapitlet belyse 

nye resultater, der ikke er blevet behandlet i fokusgrupperne, men som er vigtige for 

besvarelsen af den overordnede problemstilling. 

  

4.1	  Spørgeskemaundersøgelsen	  ”Nyjægere	  i	  Danmark”	  og	  vigtigste	  fund 

Et af de vigtigste fund i spørgeskemaundersøgelsen er, at hele 96% af respondenterne 

svarer, at de selv spiser det vildt, de nedlægger, se bilag 3 spørgsmål 7. Kødet fra vildt 

indgår for en stor del af disse nye jægere i kostplanen. Altså må der være en reminiscens 

af stenaldermand gemt i mange af nyjægerne. Det klinger ganske meget af især et 

traditionelt motiv og lægger dermed potentielt også op til, at disse jægere får mulighed for 

at vise sig som hulemænd, når de kommer hjem med vildt over skulderen ligesom 

deltagerne i fokusgrupperne. Men som nævnt i fokusgrupperesultaterne, kan forbruget af 

vildt som en kød resurse også sagtens hænge sammen med et postmoderne 

selvrealiserende motiv, da kød kan skaffes økologisk eller på anden bæredygtig frembragt 

måde på nemmere vis. Det er interessant at 4% af respondenterne oplyser, at de ikke 

spiser vildtet. En mulig forklaring er selvfølgelig, at de endnu ikke har nedlagt noget vildt. 

Jeg vælger at tillægge svarerne et fremtidigt motiv, da de fleste nok vil svare, hvad der vil 

være deres hensigt over tid. For netop disse 4% kan det gælde, at deres motiv for at have 

jagttegn, ikke skyldes jagtmæssigt orienterede interesser. Når svarene krydskontrolleres, 

lægger motivet mere op til, at denne gruppe er nødt til at have jagttegn, for at have våben, 

de anvender i skytteforeninger. De er udelukkende interesseret i skydeoplevelsen. 

 

Et andet fund i undersøgelsen, der er nævneværdigt og et nyt fund, er at visse kvinder er 

meget opmærksomme på deres køns rolle som jægere i Danmark. I spørgeskemaets 

udformning er der lagt op til en kønsneutral tilgang, men flere respondenter lader det sive 

igennem, at de er kvinder, fordi de åbenbart mener, det er væsentligt for forståelsen af 

deres holdninger, en af besvarelserne skriver direkte ”vil lige tilføje jeg er kvinde”, se bilag 

3 spørgsmål 5. Den pågældende kvindes motiver for at gå på jagt inkluderer 

’selvudvikling’, ’naturoplevelser’ og ’for at prøve noget nyt’. Hun beskriver endvidere, 
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hvordan det udfordrende i jagt er et afgørende element for hende, og at hun ikke går på 

jagt sammen med mænd. Hendes motiv kan altså derfor ikke hentes i at skulle opnå 

accept i flokken. Hun jager med andre kvinder, der ligeledes søger det ukendte. Hun er 

altså et arketypisk eksempel på den postmoderne jægertype den almindelige kvindelige 

jæger, da hendes svar ligger klos op ad hypotesen.  

Som med næsten alle de andre respondenter er der dog et bias. For hvis denne kvindes 

oprigtige motiv for at gå på jagt er at vise, at kvinder skam også kan gå på jagt, og hun 

dermed ønsker at manifestere sig i kollektivet, er hendes motiv derimod modernistisk. 

 

En anden kvinde i undersøgelsen svarer i modsætning til den førnævnte selvrealiserende 

kvindelige jæger, at hendes motiv for at få jagttegn, var at hendes mand havde opfordret 

hende til det, og at hun har mange ligesindede omkring hende, som også går på jagt, se 

bilag 3 spørgsmål 5. Hendes tilhørsforhold til gruppen er altså betinget af, at hun er jæger 

og hun falder dermed ind under de lavere behovslag (sikkerhed og tryghed) hos Maslow 

og under typen den moderne materialistiske jæger, fordi hun har jagttegn, for at være en 

del af kollektivet og for at få anerkendelse af dette. 
 

I fokusgrupperne var der kun en enkelt deltager, der ikke lagde skjul på, at han så jagt 

som en potentiel netværksfremmende disciplin. Til gengæld er der i spørgeskemaet 11%, 

der har krydset af, at de går på jagt for ’at udvikle deres netværk arbejdsrelateret’, se bilag 

3 spørgsmål 5. Fokusgrupperne mente ikke, at netværksdannelse er det primære motiv for 

at gå på jagt, men når over 10% af respondenterne i spørgeskemaet gør opmærksomme 

på, at det er et væsentligt element, bør man ikke bare se bort fra det. Her er klart et 

element af modernistisk forbrugerkultur. At kunne invitere sine samarbejdspartnere på 

jagt, efterfulgt af frokost, hvor forretningen kan diskuteres. Og hvis man så forinden 

frokosten kan nedlægge et dyr eller to, og derved opnå anerkendelse og respekt, lægges 

der i høj grad op til hvad hypotesen om den moderne materialistiske jæger foreskriver. 

Hvis spørgeskemaundersøgelsen ikke havde været begrænset til kun 100 besvarelser, 

ville det have været spændende at se, om dette tal havde været højere.  

 

3% af respondenterne i spørgeskemaet har krydset ’ja’ til, at man får ’Social anerkendelse’ 

og ’status’ ud af at gå på jagt, se bilag 3 spørgsmål 5. Det frembringer den tanke, at de 
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feudale tanker om forskellige klasser som tydeligt er forekommet på jagt i tidligere 

samfundsperioder, ikke er helt uddøde. Selv om det kun drejer sig om 3 personer i hvert af 

de to udsagn, åbner det for den mulighed, at nogle mennesker stadig relaterer til jagt på 

samme vis som Girtler(Girtler, 2002), hvor jagt bliver betragtet som en fornemheds proces, 

hvor det ophøjer én, hvis blot man deltager. Samtidig er det plausibelt at det kun er de 

”modige” sjæle, der rent faktisk tør indrømme, at de går på jagt for status og anerkendelse, 

i en spørgeskemaundersøgelse der afspejler deres person. 

 

Der findes i spørgeskemaundersøgelsen en respondent, som lægger kraftig vægt på 

selvrealiserende værdier ved at markere sit behov ud for ’naturoplevelser’, ’sund mad’ og 

’for at prøve noget nyt’ som hovedvæsensårsager til at have taget jagttegn, se bilag 3 

spørgsmål 5. Denne respondent vil naturligt blive puttet ind i kategorien postmoderne 

jæger. Da denne jæger ikke tidligere har haft en tradition for jagt i familien eller har 

bekendte, der går på jagt nu underbygger det kategoriseringen. Men der er dog et enkelt 

punkt i besvarelsen, som kan have betydning for det reelle motiv. Vedkommende har 

nemlig taget jagttegn som en ud af flere i familien. Familien har gået til jagtkursus som et 

fælles projekt, og derfor kan motivet evt. være konkurrencebetinget og dermed være 

selviscenesættende og dermed modernistisk, fordi vedkommende ønsker at kunne hævde 

sig eller spejle sig i sit sociale kollektiv.  

En anden respondent har besvaret skemaet på næsten helt samme måde som den 

foregående nyjæger, men lægger yderlige også vægt på ’natur’ og ’bæredygtighed’. Da 

han slet ikke kender andre jæger og ikke er blevet inspireret af andre (han opgiver sig selv 

som inspiration), og han ikke engang går op i trofæer, må han beskrives som en 

postmoderne selvrealiserende jæger i den reneste form. Blandt de opstillede hypoteser fra 

problemformuleringen vil jeg beskrive ham som meget nær den primitive postmoderne 

jæger.  

 

Et andet nyt fund der ikke blev behandlet i fokusgrupperne, er påvirkningen fra tv og 

medier. Spørgsmål 6 behandler, hvilke primære inspirationskilder respondenterne har til at 

gå på jagt. 5% vælger ’tv eller andet kulturelt medie’ som primære inspirationskilde til at gå 

på jagt. Det er svært at konkludere, om disse medier har inspireret til jagt som søgen på 

selvrealisering, eller for at dække mere modernistiske behov. Hvis det er et program som 
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”Jagtmagasinet”, der er meget og originalt og for jagtnørder, antages det at inspirationen 

godt kan være kommet i ønsket om flere naturoplevelser, og i et mere selvrealiserende 

regi. 

Hvis det anderledes er programmer som ”Nak og Æd” eller ”Det vildeste måltid”, hvor 

kendte tv-personligheder nedlægger vildt og tilbereder det i naturen på en hip måde (og 

med fint porcelæn), er det snarere i en form for søgen på anerkendelse fra omgivelserne 

og for at opnå status. 

 

Som nævnt før, er det vigtigt at have in mente, at spørgeskemaet politisk og/eller moralsk 

flere steder kan lægge op til, at visse svar er etisk korrekte og at andre svar kan få en 

respondent til at fremstå som en ’forkert’ jæger’ med ’forkerte’ hensigter. Derfor er der en 

vis sandsynlighed for, at man helgarderer sig ved også at sige ”ja” til, at de ’sikre’ værdier 

såsom ’naturoplevelser’ og ’socialt fællesskab’ er vigtige for dem, mens deres motivation 

måske i virkeligheden mest går i retning af at få lov til at eje våben og komme ud og 

skyde. 
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Kapitel	  5	  

5.1	  Konklusion	  

Indledningsvis konkluderes det, at der er stor tilslutning til det at nedlægge sit eget kød i 

stedet for at købe sin bøf i supermarkedet. Kvalerne med at ’se lyset slukke’ i et dyrs øjne 

eksisterer ikke længere, selvom 50% af de adspurgte ikke har fået jagten ind med 

modermælken. De adspurgte tilskriver motivet til at gå på jagt ’naturoplevelser’, 

’afstresning’, ’et socialt fællesskab’ og ’spænding’ som nogle af de faktorer, der har gjort, 

at de tog jagttegn. Ud fra undersøgelserne konkluderes det overordnet, at en stor del af de 

adspurgte siger, at de går på jagt i en form for søgen på selvrealisering. Men svaret på 

hvorfor det er moderne at gå på jagt, kan ikke kun findes i denne søgen på selvrealisering.  

Den findes også i de andre forbrugerkulturelle lag behandlet i dette studium. 

Undersøgelserne i denne opgave har netop vist, at langt de fleste jægere ikke blot kan 

karakteriseres som værende én af de fire hypoteser opstillet i det kulturteoretiske ståsted. 

Enkelte af nyjægerne fra spørgeskemaundersøgelsen er ganske vist helt rene i deres 

motiv og kan tilskrives at være postmoderne selvrealiserende forbrugere af jagt, og indfrier 

dermed Ingleharts teori om, at forbrugerne er postmoderne. Men for alle nyjægerne i 

fokusgrupperne gælder det, at de på visse tidspunkter hælder til at være modernistiske og 

på andre tidspunkter postmodernistiske. De har alle tendenser i flere lejre so to speak. 

Selv den nyjæger fra fokusgrupperne, som blev kaldt ’identitetsjægeren’ og som ifølge 

Ingleharts teori blev kaldt ’den ultimative selvrealiserende jæger’, fortæller, at han ofte ser 

sig nødt til at tilsidesætte denne identitet. Da han ikke selv ejer jagtrevir, må han nemlig 

tilpasse sig jagtværtens normer, når han bliver inviteret på jagt. Deri ligger det normale for 

næsten alle jægerne i nærværende undersøgelse. De er alle lidt bias på det ene eller 

andet punkt.  

Mere interessant er det også at motiverne engang imellem bliver blandet op med et skvæt 

traditionalisme for nogles vedkommende, når værdierne omhandler vildt som kødresurse, 

eller mændenes mulighed for at optræde macho- og hulemandsagtigt. Det er paradoksalt 

at forbrugere skal tillægges traditionelle værdier i år 2014, men det skyldes, at nogle 

værdier nok aldrig vil gå af mode. Det jagtmæssige gen vil ligge latent i mennesket, så 

længe det er populært at spise mad. 
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Nødvendigheden af at gøre opmærksom på sit køn i spørgeskemaet, selv om det ikke 

indgår som en relevant del af undersøgelsen peger på, at det at være kvinde i 

jagtverdenen stadig er anderledes, og måske endda af kvinderne selv, bliver betragtet 

som en anormalitet. Dette kan i virkeligheden ses som et symbol på, at de kvinder for 

hvem det er magtpåliggende at understrege, at de er kvinder, som går på jagt, ikke gør det 

i en selvudviklende eller selvrealiserende henseende som den almindelige kvindelige 

jæger fra hypotesen. Snarere gør de det, fordi de har behov for at manifestere sig i 

kollektivet, og derfor er deres motiv modernistisk. I spørgeskemaundersøgelsen dukkede 

en respondent op, som meget fint passede ind i hypotesen for den almindelige kvindelige 

jæger, så den type findes altså derude. 

 

Der er ikke nogen i undersøgelsen, der lever op til hypotesen den primitive postmoderne 

jæger, hvilket er noget overraskende i min optik. Da jeg selv er aktiv på diverse jagtfora 

ved jeg, at denne jægertype findes. Jeg må antage, at grunden til, at der ikke er nogen i 

spørgeskemaet, der udfylder kriterierne, skyldes det meget begrænsede antal besvarelser 

på 100, som allerede var udfyldt efter 24 timer.  

 

For nogle af de jægere, der deltog i fokusgruppeundersøgelsen, er det en væsentlig ting 

ved jagt, at det skal kunne sidestilles med det at være en gentleman. En af deltagerne 

gjorde meget ud af at sige, at en vigtig del af det at være jæger, ikke er at skyde på alle de 

chancer, der byder sig. Det passer meget godt med værdien af hypotesen den selektive 

jæger, som jo også kun vil jage, når præmisserne er optimalt til stede. Derfor kan det 

konkluderes, at den selektive jæger også findes.  

 

Hypotesen den moderne materialistiske jæger er til stede mange gange i løbet af dette 

studium. Faktisk vil næsten alle otte fokusgruppedeltagere kunne beskrives som den 

moderne materialistiske jæger, idet de alle har netværk og venner som også går på jagt, 

og som derved lægger op til, at der er et element af ’jagt er noget, vi gør som flok’, og fordi 

i hvert fald syv ud af otte (den kvindelige deltager undtaget) lagde vægt på at udstyret 

skulle være i orden og af den rigtige slags. Det blev bedst illustreret ved, at en enkelt 

deltager på et tidspunkt har købt et par garters, udelukkende for at kunne leve op til 
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kollektive normer på én jagt, hvor han var inviteret. Den moderne materialistiske jæger 

forekommer altså ofte. 

 

Afslutningsvis konkluderes det, at alle ovennævnte faktorer er motivatorer og influenter for 

at vi ser en stigning i antallet af jægere. 
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Bilag	  1	  	  

Resumé	  Fokusgruppe	  1	  

Antal: 4 

Alder: 31-42 

Jagttegn siden: 2009-2014 

Uddannelse: cand.jur., cand.merc.sol., cand.ling.merc., studerende KU (skovfoged) 

 

1. Motiv for at tage jagttegn – og præsentation af deltagerne 
En af deltagerne er opvokset  i Sønderjylland, men ikke på ’landet’. Jagttegn i to år. Ingen 

baggrund for jagt i familien. Bekendte på studiet har indført ham. Folk omkring ham er 

begyndt at gå på jagt. At være ude i naturen er en naturlig ting for ham. Han begyndte 

således at fiske tidligt. Han har været med ude og ’smage lidt på det at gå på jagt’ hos en 

kammerat, hvis far har en gård. Efter at have observeret det, fulgte lysten meget hurtigt til 

at tage kurset som var et luksus kursus på et gods sammen med to kammerater.  Går ikke 

meget på jagt – men siger, at han trives i naturen. 

En anden deltagers motiv for at starte med at gå på jagt, var en bror der igennem flere år 

havde påvirket ham til at tage jagttegn sammen. Begge havde været i militæret og især 

været glade for at være ude i naturen. Ellers har personen ikke været meget i naturen, 

men blev jo tvunget ud gennem sin tid i forsvaret. Føler, det er en fantastisk ting at være 

ude. Og er lykkelig over at været blevet klar over det. Følte det som det mest naturlige i 

verden, at han skulle tage jagttegn efter militæret, fordi han savnede at være ude. Han tog 

et intensivt kursus sammen med broderen og en tredje kammerat. Pris 3500 kr. En formue 

i hans øjne.  

Den tredje deltager, som også er alderspræsidenten i gruppen og også er den, der 

seneste har erhvervet sig jagttegn fortæller at han var blevet stillet et gammelt jagtgevær i 

udsigt, som arv fra hans morfar, hvis han tog jagttegn. Dertil kommer også, at hans svoger 

er fuldblodig jæger med egen jagt. Han fortæller endvidere at han er spejder, og elsker at 

være i naturen. 

Sidste person har giftet sig ind i en jagtfamilie, hvor kone, svigerfar, svogre og svigerinder 

alle går på jagt. Han blev i starten drillet med sin hobby som fisker, hvor man genudsætter 
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fangsten, mens resten af familien hjembragte kød og trofæer. Han fik sit jagttegn i 

fødselsdagsgave af svigerfar, det første år han var i familien. 

 

2. Hvad giver det dit liv at gå på jagt 
Alle deltagere er enige om de fantastiske naturoplevelser ved at gå på jagt – se 

solopgangen/solnedgangen og se naturen vågne/gå i seng. Alle deltagere er også enige i 

at jagt i høj grad handler om kammeratskab, et særligt kammeratskab til dem man går på 

jagt med, om det være venner eller familie. En deltager siger, at det er vigtigt for ham, at 

kunne tage væk/ud og dyrke en hobby sammen som venner. En af personerne siger ”det 

er noget andet end bare at være ude og drikke bajere”. Det giver en form for fællesskab. 

En anden deltager udtrykker, at det er en del af hans identitet at være jæger, og at ”det er 

noget, som folk identificerer mig med”. Han prioriterer jagt højt. Vægter jagt så højt nu (i 

forhold til før han fik jagttegn), at han er villig til at aflyse aftaler, der er indgået, før han får 

en jagtinvitation til eksempelvis en drivjagt. Ville vælge jagt frem for en god bytur.  

 

Deltageren, der har giftet sig til sit jagttegn, siger, at den spænding og koncentration, der 

følger med jagt, er ganske unik. Spændingen af fuglen der flyver lige over hovedet på 

ham, og den kildren i maven om, hvorvidt man er i stand til at nedlægge den eller ej. Jagt 

er ikke en hobby, man kan sætte på autoplay på samme måde, som man kan køre bil og 

tale i telefon. Det kræver fuldstændig tilstedeværelse og kontrol, hvorfor alt andet i hans 

liv, bliver sat til side i de øjeblikke, hvor han er på jagt. 

Det giver et direkte og målbart udbytte i form af …”kød, som man kan tage med hjem. 

Noget som man kan være glad og stolt over at servere. Det er 100% økologisk”!  

Man får nogle nye madoplevelser.  

 

Det skiller sig lidt ud at gå på jagt. Det er anderledes. 

Én forbinder jagten med fiskeriet som barn. Det er skridtet videre (i stedet for fiskeri, som 

man kan dyrke fra barnsben).  

 

Deltageren som tidligere udtalte at hans identitet er at være jæger, får kontakter gennem 

sit erhverv og studium. Studiet kaster jagt af sig.  
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Men sådan har det ikke altid været. Han har lagt sit liv helt om, efter jagten kom ind i livet. 

Arbejdede på det tidspunkt på et kontor, og læste om aftenen på CBS. En verden der lå 

langt fra jagt og natur.   

Militærets naturoplevelser og jagttegnet gjorde, at der gik en prås op for ham. Han valgte 

derefter at omlægge sit liv, og valgte et nyt studium og måtte begynde helt forfra. Sagde 

sit job og op og stoppede sit CBS studium for at starte på skovskolen. Jagten fungerede 

som ’driver’ til det. Han opdeler nu sine venner i to kategorier: dem der har jagttegn, og 

dem som ikke har! 

 

Anderledes er det for de andre i gruppen. For dem er naturen (og jagten) en hobby, og 

skal holdes på et ’lavt blus’. De kunne ikke forestille sig at bruge meget mere tid eller 

lægge deres liv om for den sags skyld for at være tættere på jagten og naturen. Jagten er 

et supplement til en travl hverdag og andre hobbyer inde i Kbh. For dem skal jagten skal 

passes ind i fritidslivet. 

 

3. Jagtudstyr - deltagere bliver bedt om at tale om betydningen af jagtudstyr og 

værdierne i at have det rigtige eller mangel på samme. 

 

Den ene deltager tænker, at han er lidt atypisk i forhold til, hvordan jægere er flest. Han 

går ikke særlig meget op i udstyr. Udstyr skal bare virke og er værktøj, så udfylder det 

behovet. Sådan er han som person, og det har ikke noget jagt at gøre. ”Han bliver ikke 

tændt af, at nogle af de andre jægere har en dyr kanon, eller om man har det fineste nye 

tweed jagttøj.” Han bruger heler ikke mange penge på udstyr – måske er det dog hans 

økonomiske situation, som er hovedårsagen til det (han er stadig studerende).  

Han forklarer sin manglende lyst til at erhverve nye jagtting med sit motto er: ”if it ain’t 

broken –don’t fix it”.  

Det er personen bag værktøjet der er udøvende og vigtig, og ”en haglspreder skal bare 

kunne gøre det, den gør bedst, nemlig at fyre nogle haglbønner afsted”.  

Det er heller ikke vigtigt, hvilken bil han har: den skal bare kunne køre fra a-b. Men bilen er 

dog et vigtigt asset i forhold til at gå på jagt. På den konto er han nok atypisk tænker han. 

”Andre kan stå og kæle for lækkert udstyr i timevis”.  
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De andre nyjægere er uenige, og mener det er vigtigt at fremstå ’rigtigt’ som den livsstil 

man er en del af. De føler et behov for at udtrykke sig gennem materialistiske ting. Det 

viser omverdenen, hvem man er. Fx at man har det præcist rigtige tøj til anledning – ved 

klapjagt at man har jagtslips på etc. En af dem nævner specifikt, at når han en dag bliver 

inviteret på jagt, hvor tweed er velset, vil han gå direkte i butikken og hente noget nyt tøj, 

så hans outfit passer til dresscoden. Det spiller meget godt overens med hans liv generelt.  

Han anser det for normalt at man tager sin personlighed med over i jagtverdenen. (Hvis 

man går op i sit tøj normalt – gør man det også på jagt). Han udtaler ” hvis tøjet er blevet 

lidt snavset – og snavset ikke rigtig kan gå af i vask... så er det på tide at skifte det ud. 

Også selvom det er fuldt ud ligeså funktionelt, som hvis det var rent. Man skal se godt ud. 

også på jagt”. Han kunne heller ikke drømme om at tage på skiferie i skitøj, der er 10 år 

gammelt. Heller ikke selvom kvaliteten er god. ”Nej, det er fuldstændig udelukket”.  

 

De vil gerne have det sidste nye indenfor en genre, hvis de føler, at det giver en merværdi. 

Men det skal være funktionelt. Det skal tilføre ekstraværdi. Også når det gælder tøjet: ” 

Ser det som generelt for mænd og deres hobbyer, at de aftvinger nogle vanvittige gadgets 

indkøb. En af deltagerne sammenligner det med sin anden hobby – cykling. Han har en 

”top-of-the-line” spinningmaskine stående i kælderen, der kan tilsluttes Ipad, og man kan 

køre Touren hjemmefra. Derudover har han 2 mountainbikes, alt i tøj og sko og udstyr til 

sin bil, så cyklerne kan fragtes fra København til nordsjællandske skove. Alt dette til trods 

for at han bruger mindre end 2 timer om ugen på denne hobby. Det er typisk for mænd at 

have noget at nørde i og at vise sig frem. Deltageren med identitet i jagt afbryder og 

uddyber, at mange jægere virkelig går meget op i mærker og forskellige nye våben. Han 

oplever ofte, at folk ligefrem forventer, at han kan snakke med i ’nørdklubben’ (som han 

kalder det), men hans interesse er der bare ikke.  

 

Til trods for ovennævnte uenigheder i gruppen, hvor én deltager skiller sig ud mht. 

holdning til jagtudstyr bliver der alligevel fundet kongruens om bordet: 

Våbnet er den essentielle del af jagten og det centrale. Våbnet er det vigtigste. Og kan 

ikke undværes. Man kan godt gå på jagt iført jeans, hvis man er i trygge hænder blandt 

sine venner. Men det er ikke acceptabelt at falde udenfor den ’sociale kode’ hvis man er 
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på jagt enten hos fremmede eller hvis man er inviteret på en ’fin jagt’, f.eks. fasanjagt med 

en masse mennesker.  

Tøjet skal være i orden. Det skal være funktionelt. ”Man må ikke fryse, meeen det skal 

også sidde godt” (man skal altså fremstå pæn (der er nogle ting som drenge bare helst 

ikke vil sige i selskab med andre fyre - sandsynligvis pga. samtalesituationen).  

Andre praktiske ting er sådan noget som camouflage tøj, men ved eftertanke mener han 

nok, at det mest er fordi andre jægere gør det. (Han er bange for at falde udenfor flokken, 

ved at gøre det forkert, selv om hans erfaring siger ham, at det er unødvendigt. Gæssene 

slår lige meget af ved om han er iført det ’rigtige’ tøj).  

Han ved godt der er normer indenfor jagten, men han synes egentlig det er lidt fjollet. På 

selskabsjagt skal man f.eks. IKKE have camouflage tøj på, selv om det måske ville være 

bedst hvis man gerne vil nedlægge noget. Der er andre upraktiske eller lidt dumme regler. 

Man er ikke velset hvis man har en halv automat eller en pumpgun med på sådan en jagt. 

Militærtøj er også fuldstændig no-go. Det er sjovt at observere på de normer for specielle 

regler, som ikke rigtig giver nogen mening.  

De føler meget tydeligt, at der er et fællesskab, som man enten kan være en del af, hvis 

man kan kende de uskrevne regler eller er i stand til at knække koderne, ellers er man helt 

klart udenfor. Bl.a. hvis man ikke har sin egen kanon med. Så bliver der set ned på en. 

Hvis man kender normerne, og hvis man bl.a. har sit eget våben så er der en tillagt ekstra 

værdi i det. Man starter ikke på 0, hvis man har sit eget våben og det rigtige tøj. Man 

starter i +. Omvendt får man minus point hvis man starter med at låne. Selv om det 

egentlig ikke er fornuftigt.  

Men det gælder så absolut kun, hvis man kender sin besøgstid. Og det er nærmest forbudt 

at komme i fint engelsk tweed tøj, hvis resten kun kommer i almindeligt grønt lærreds 

jagttøj for at sidde på duetræk. Så man kan helt sikkert også overdresse sig.  

Det er uhyre vigtigt at være en del af fællesskabet.  

Udstyret skal altså være i harmoni  med normerne som er sat i fællesskab.  

En deltager udtaler at han ”tidligere købt udstyr, som jeg egentlig ikke var interesseret i, 

men fordi jeg ikke ønskede at ligne en eller anden klovn, der ikke har lært, hvordan man 

gør på en selskabsjagt” (i dette tilfælde drejer  det sig om garters, som aldrig siden blev 

brugt, men blot parkeret i en skuffe).  
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Alt udstyret, og især det unødvendige, ses nok som værende fordi jagt har været en 

gentleman sport. Lidt lige som golf, hvor der før var strikse krav til påklædning på banerne, 

så formodes det, at der nu kommer et skred på jagt. ”At nogle af traditionerne forfalder so 

to speak”, som en af deltagerne udtaler.  

 

Afsluttende for dette emne har alle i gruppen købt jagtudstyr, inden de fik deres jagttegn 

 

 

4. Jagtritualer/Etik - deltagere bliver bedt om at tale om nogle af de traditioner, der er 

forbundet med at gå på jagt, og deres holdninger til disse. 

 

Den studerende skovfoged lægger ud med at sige, at det absolut allervigtigste for en (god) 

jæger er at huske etikken. Det at man skal opføre sig ordentligt overfor naturen (dyrene) 

når man er på jagt. Man skal altid være bekendt med hvad der etisk korrekt. Hans virke 

som studerende som skovfoged og hans identificering med jagt virker til at han har stor 

indsigt i jagt. Han fortæller at han ser mange forskellige konfrontationer på jagt fora på 

internettet bl.a. på facebook som drejer sig om etik. Mange af dem som helst vil blande sig 

i andres aktiviteter, er som regel også dem som har den ringeste moral eller etik. F.eks. 

ses mangel eksempler på ’jægere’ der mener, at man skal begå selvtægt, hvis ikke 

jagtreglerne er skruet rigtigt sammen eller  lige passer i deres kram. F.eks. med ulven i 

Jylland som mange mener, bare skal skydes væk. (Især ’de gamle jægere’ som ikke har 

taget jagttegn for nylig, eller dem som bare har købt det (før de nye regler i 60’erne) er den 

gal med etikken og de tager chancer med skydningen og går ikke så meget op i 

anskydningsprocenter). Blandt de unge nye jægere mener han at etikken er langt bedre. 

Det er vigtigt at skyde på de rigtige afstande, og at dyrene for alt i verden ikke lider 

overlast, men dør hurtigt og helst i skuddet. Han tror ikke de gamle jægere synes det er 

’fedt’ at dyrene lider, hvis man skyder på lidt for lange afstande, men det må tages med, 

hvis bare man lige kan skyde (på) lidt flere individer. Det er helt klart den moderne 

undervisning og værdi sættet, der ligger til grund for den høje moral, de unge kommer ud 

med. Det er ikke vigtigt om man nedlægger noget. Det er vigtigt at det moralske kodeks 

bliver overholdt, og så er det bar fint, hvis man kan være dygtig/heldig at få noget vildt tæt 

nok på, ifølge ham.  
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En af de andre deltagere tilføjer at blive jæger er lidt som at blive bilist: ”Man lærer først at 

køre bil efter man har fået sit kørekort”. Han forsætter tilføjelsen med at man ikke kan lære 

de følelsesmæssige sider af jagt at kende på forhånd. ”Når man sidder der i sivene, og der 

er 300 gakkende grågæs på vej ind i hovedet på én – følelsen af angst, forventning og 

panik, og at have (eller mangle) kontrol over sig selv, lærer man først at tackle EFTER 

man har prøvet det (og skudt ved siden af et par gange). ”Man lærer reglerne at kende. 

Men man lærer først rigtigt hvad det handler om, når man har været ude med en anden 

jæger med videns ballast og erfaring mange gange. Hvis man eksempelvis anskyder et 

rådyr, hvordan man afliver det, og hvordan man håndterer situationen og føler sig sikker. 

Man har jo ikke lyst til at ’fucke’ det op. Slet ikke når man sidder med et levende væsen 

mellem hænderne og måske også nogle tilskuere”. 

 

”Ritualer er skøre. Sunde hvis man bare ønsker at viderebringe noget i et fællesskab, men 

grundlæggende skørt, med regler man ikke selv har været med til at etablere. 

f.eks. reglen med at man skal kysse sin første sneppe i ’røvhullet’ er en mærkelig tradition. 

Jagt er dog traditionsbunden, og det er det der kendetegner jagt. At der er mange 

uskrevne regler og traditioner. Men man er jo en del af det, så jeg ville nok også selv gøre 

det (kysse sneppen bagi). Man bliver jo nødt til at gøre det, for det ville også være 

underligt (set med de andre deltageres øjne), hvis man ikke gjorde det på en stor jagt”.  

 

De andre tre deltagere synes det er en sjov regel med sneppen, og er mere positivt stemt 

overfor traditioner. ”Engang imellem må man bare sige: ”sådan gør man åbenbart her”, og 

så ellers bare følge trop”. Blandt andre sjove traditioner nævnes, at på fine jagter er der 

uskrevne regler for, hvordan man står placeret ved paraden med ”herskabet i selskabet 

ved byttets hoveder, mens driverne står ved røvhullet” og selv om det stemmer dårligt 

overens med hvordan vi i den moderne betragter alle mennesker som værende lige, så er 

det bare historisk betonet, og er ikke noget, der ’bringer pis i kog’, de gange hvor det er 

prøvet. Somme tider skal man bare grine lidt af det, (og leve med det hvis man er gæst 

sådan et sted, ’when in Rome – do as the Romans’). Samtidig siges det at visse af 

traditionerne er urkomiske, og er sikkert nogle, der bliver fornyet, ”når mange unge 

mennesker fra byerne nu begynder at tage jagttegn”. Det vil sætte forandringer i gang.  

 



	   76	  

”Når man har skudt råvildt, er det altid skytten, der har nedlagt dyret, der bærer i dets 

hoved. Så behøver ingen at spørge, hvem der har nedlagt det, for det giver sig selv. Hvis 

nogle alligevel formaster sig til at spørge, så ved de omkringstående straks, at der her er 

tale om en novice”. 

”Jagt må gerne være en anderledes verden. Jægerne behøver ikke at være en 

fuldstændig afspejling af det omgivende samfund”.  

”Man tager hatten og handskerne af og siger pænt ’god dag’ til folk, når man er på jagt. 

Det er lidt som i gamle dage. Hvor man i resten af samfundet har glemt lidt af gentleman 

opførslen, så er det uhørt i jægerkredse”. Hvis man opfører sig lidt vattet og undlader at 

tage handskerne af, fordi det er koldt, ikke vil modtage en bøde fra jagtfiskalen eller på 

andre måder gør sig ud til bens med fællesskabet, så bliver der lagt mærke til det, og så er 

det ikke sikkert, at man bliver inviteret en anden gang.  

Jagt er en konservativ bastion (af traditioner eller dyder), hvor fællesskabet bliver sat på 

prøve, hvis ikke kodeks overholdes. Man bliver ikke nødvendigvis udstødt af flokken, hvis 

man glemmer at tage hatten af, når man siger goddag til jagtherren, men situationen vil 

ofte blive udbasuneret og den formastelige vil blive latterliggjort eller hånet, og det skyldes 

formentlig at mange jægere ønsker at bibeholde de traditioner, der nu engang er. Det er 

en ret konservativ sport, hvor man ønsker at forblive i gentleman rollen.  

”Kulturen i fællesskabet gør sig anderledes. Man forsøger næsten at klynge sig til noget 

(som anskues som bedre) der var engang, men som ikke længere er tilstanden i det 

omgivende samfund”.  

De erfarne jægere er kulturbærere, men i og med at der hele tiden kommer nye og flere 

jægere til, er der en fare for, at kulturen enten ikke kan videreføres, eller der skabes nogle 

nye ’regler’.  

 

Kongeposten forbindes med det fineste og bliver også kaldt direktørposten i dag. Det er 

der, hvor fasanerne kommer lavt (og dermed nemt) og talrigt forbi. Fordi jagt anses som 

meget hierarkisk, er det fint nok omkring bordet, at man nogle gange tilgodeser specielle 

gæster. 

En af deltagerne synes dog, at en ligelig fordeling altid er at foretrække. I dag er det 

snarere sådan, at det er en tilfældig jæger, der efter jagten får en kommentar med på 

vejen i retning af: ’nå der stod du rigtignok på kongeposten’, hvis han har fået en heldig 
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post med mange fugle. Alle bør skiftes til at stå på de gode poster. Det er en tradition, som 

er blevet mere udvandet med tiden, fordi samfundet ikke er så klasseinddelt. Det er ikke 

længere nødvendigt at servicere folk med poster i en rækkefølge, efter hvor fine de er. 

Udtrykket har nok ændret mening, til nu blot at dække over ’den gode post’. 

  

 

5. Jagtbyttet - hvad gøres der med det, og betyder det noget, at man gør noget/ikke gør 

noget med det? 

 

Der er enighed hele vejen omring bordet: Det virker som en helt naturlig ting at fange sit 

eget bytte, og at lave det om til mad.   

Skovfogedeleven nedlægger i gennemsnit ikke mere, end han sagtens selv kan fortære, 

så han tager alting med hjem. At gøre vildt i stand er ikke hans yndlings beskæftigelse! 

Men han ser det som et nødvendigt onde af det at være jæger. ”Man er ikke jæger, hvis 

man ikke er i stand til at aflive et anskudt stykke vildt forsvarligt. Gøre det i stand. Og at 

kunne forvandle det til mad”.  

Han kan dog rigtig godt lide, når først han har kødet liggende i sin fryser i poser, klar til 

gryden.  

Vildt er i hans øjne at betragte som noget ypperligt, og han bruger ofte vildt, når han skal 

servere et festmåltid eller noget andet fint. ”Vildt er noget specielt. Det er den nye 

partyskinke”! Med til at servere vildt hører der en historie med. Og det sætter hans gæster 

pris på. Det er ikke BARE et stykke tilfældigt kød.  

De er alle enige om, at vildt er til særlige lejligheder, da det er en begrænset resurse. 

 

Advokaten fortæller hvad der er hans skræk historie angående nedlagt vildt: jægere der 

stopper på en rasteplads på vej hjem fra en klapjagt og kyler en sæk med fasaner i 

skraldespanden, fordi de ikke orker at gøre dem i stand, når de kommer hjem. Rundt 

omkring bordet bliver der nikket. Alle har hørt om den slags, men der er usikkerhed 

omkring, hvorvidt der er tale om en vandrehistorie. Deltagerne taler lidt om, hvorfor sådan 

en historie evt. kan være sand.  ”De (jægerne) vil ikke komme hjem med fasaner til konen, 

som så ser, at deres mænd ikke kan finde ud af at gøre fugle i stand2.  
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Skovfogedeleven har oplevet pinlige situationer, når voksne mænd efter en jagt har stået 

og stirret på deres skosnuder til paraden, når der blev spurgt, hvem der gerne vil have vildt 

med hjem. ”Disse folk kan nok godt lide det sociale i  jagten, og de kan godt lide at fortælle 

historien om, at de er jægere og nogle helvedes karle, men de gider ikke det efterfølgende 

arbejde. Det er jo besværligt - det er ikke noget nemt måltid. Det er langt nemmere at gå 

ned i netto og købe en pakke koteletter og tilberede det. Man skal ikke forholde sig til 

indvolde og andet ’ulækkert’. Man kommer måske hjem fra en lang dag på jagt med seks 

fasaner i bagagen. Så skal man bruge to timer på at gøre dem i stand. Men det tager kun 

5 minutter at stoppe i Fakta”.  De andre deltagere kan godt nikke genkende til scenariet, 

men de mener alle, at det er meget forkasteligt og dybt forkert.  

Sønderjyden siger: ”Alt hvad man foretager sig i naturen, har man et ansvar for at bruge 

fornuftigt. Det være sig, om man plukker æbler i skoven, fanger en fisk eller skyder en fugl. 

Så har man en forpligtelse til at udnytte den resurse”.  

Hvis man ikke har tænkt sig at udnytte resurserne ordentligt, er det respektløst, synes at 

være den generelle holdning. 

”Vi har nået sådan en mærkelig situation, hvor det jo ikke burde være mere forkert at 

bortskaffe et par harer eller fasaner, end at smide en pakke smør, æg eller svinekoteletter 

fra Netto ud, hvis maden er gået over holdbarheden. Men det virker bare sådan alligevel. 

Det vildt, man selv har nedlagt og gjort i stand, har en højere værdi. Fordi man selv har 

slået det her dyr ihjel og man selv aktivt har besluttet at gøre det, så føler man også et 

større ansvar. Mht. kødet i køledisken, så er vi nok bare blevet fremmedgjorte overfor 

oprindelsen og processen (eller vi ønsker netop ikke at være vidende om det, fordi vi er 

klar over, at der er noget uetisk ved fremstillingen), og derfor tillægger vi det også meget 

mindre værdi”.  

 

Skovfogeden går op i trofæer. Han får hjælp til at klargøre opsatserne, men går meget op i 

det og har alle sine trofæer enten udstoppede eller som bukkeopsatser på plader. 

Han synes netop man ærer vildtet ved at gemme dem på en fysisk måde. Han synes også 

det hjælper, når man skal fortælle folk historien om et dyr, han har nedlagt, at han kan 

fremvise det eksakte dyr på væggen.  
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Det kan to af de andre deltagere dog ikke se det sjove ved. Den ene mener, at jagttrofæer 

er at sætte sig over naturen. Det virker nedsættende overfor dyrene. Det er lidt at pisse på 

dyrene at hænge dem op på rad og række, når de er døde. 

En tredje siger, at han ikke er hverken for eller imod, men at han helt sikkert ikke vil plastre 

sine vægge til med opsatser. Han tænker dårligt om de jægere, der drager til Polen hvert 

forår, og kommer hjem med otte eller ti opsatser efter en uges jagt, men som ikke går op i, 

om kødet også er blevet ordentligt udnyttet. Han er stemt for at beholde opsatserne fra de 

dyr, han selv nedlægger gennem sit liv, men han går ikke meget op i det. Eksempelvis har 

han først lige fået sat en sin første bukkeopsats på en plade. Men han har ikke hængt den 

op på væggen endnu. Det har taget ham tre år, fra han nedlagde dyret. Han forestiller sig, 

at have et passende antal for et helt liv, måske 20-30 opsatser, hængende i sit værksted, 

når han engang hænger geværet på knagen for sidste gang og han går på jagtpension. 

Han vil heller ikke udstoppe nogle dyr, medmindre han skulle være heldig at nedlægge 

noget ganske specielt. Måske hvis det var en kronhjort til guldmedalje, som blev skudt på 

den frie vildtbane. 

Der er uenighed angående trofæerne. Deltagerne er meget delte i deres opfattelser af alt 

fra, hvad der er passende at beholde fra dyret, til om hvor meget man skal bearbejde det 

og fremvise det i sit hjem. 

Sønderjyden vil ikke gå på kompromis med de ’gængse regler’ og ønsker aldrig at hænge 

trofæer op på væggen. Han vil kun bruge kødet. Han behøver ikke noget hoved på 

væggen for at huske jagten. Han nævner i samme åndedrag at han heller ikke bryder sig 

meget om folk der lader deres sportspokaler hænge fremme. Det er pral i hans optik. 

Skovfogedeleven kan godt genkende billedet og sammenligner det med folk, der lægger 

billeder på facebook for at få folks opmærksomhed og anerkendelse.  

 

Skovfogeden tillægger sine opsatser stor værdi, idet de hjælper med at få ham til at 

fremstå som jæger. De giver, om man så må sige, hans identitet som jæger ballast. Han 

har forskellige slags dyr hængende derhjemme. Det afspejles i hans hjem. En velvoksen 

hovedmonteret dåhjort fra hans tid i Dyrehaven midt i hans stue efterlader ikke meget tvivl 

for hans gæster. Han kan godt lide, at det er helt tydeligt for hans bekendte, hvem de 

besøger.   
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Skovfogeden syntes til at starte med, ”at kødet han selv havde nedlagt og tilberedt, 

smagte helt forfærdeligt”! Nu synes han dog, at det smager rigtig godt. Det (smagen af 

vildt) var helt anderledes for ham. Vildtsmagen var han ikke vild med fra start. Han måtte 

lære at sætte pris på det. I starten tvang han nærmest sig selv til at spise det. Nu elsker 

han det og sætter pris på historien, der ligger i at spise eget kød. ”Det er sundt”, siger han 

”fordi det både er godt for krop og sjæl”. Han er overbevist om at dyret, har haft et bedre liv 

(sammenlignet med opdrættede produktionsdyr).  

Sønderjyden mener at smagen af økologisk kød og sikkert også vildtsmag, er blevet 

fremmed for forbrugeren, som er blevet tilvænnet at mad skal smage på en bestemt måde 

dikteret af fødevareindustrien.  

Han mener, at tanken om at vildt er 100% økologisk og direkte hentet i naturen, gør det 

mere værd. Han mener også man smage det! Han proklamerer til debatten, at man kan 

være mere tryg ved at spise vildt end almindeligt kød, der er ’produceret’.  

Advokaten byder ind, at folk der går op i dyrevelfærd, ofte ikke kan forholde sig til det, fordi 

de får følelser for de vilde dyr. Han omtaler det som en disneyficering af dyr. Gruppen er 

enige om, at mange ikke-jægere slet ikke har forstået, hvordan naturen er indrettet mht. 

formering og naturligt udtag, og at det er helt naturligt, at dyr må slås ihjel, for at andre dyr 

(der menes mennesker) har noget at spise.  

Sønderjyden: ”Dyr ude i naturen bliver slået ihjel. Og ofte af mennesket. Vi er sidste led i 

fødekæden, så det er naturligt, at vi spiser dem”.  

Gruppen får vendt samtalen til at handle om dyrenes bestands størrelser og om, at ”jagt 

også i en vis form er regulerende, og fungerer som bestandspleje”. Pleje af naturen ligger 

også på disse nye jægere på sinde. 

 
6. Jagt som modedille - mener deltagerne, at jagt kan ses som en modedille, der er oppe 

i tiden lige nu? 

 
Sønderjyden siger at jagt absolut er en trend som er meget in lige nu. Han går selv på jagt 

for at komme ud af byen og lave noget i naturen. ”Dyrevelfærd er meget populært at tale 

om lige nu” og i hans udlægning er ”jagt en forsvarlig forsyningskilde af godt kød”.  

Advokaten siger, at hvis man sætter sig ind i tingene, så vil man også forbinde jagt med 

dyrevelfærd. Men folk der ikke kender jægere personligt, vil formentlig ikke forbinde jagt 
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med velfærd for dyrene. ”De bliver jo slået ihjel”! Dyret er nok ligeglad med, om den bliver 

slået ned med hammer, boltpistol eller jagtriffel. ”Men det ville nok ikke være ligeglad med 

hvordan dets liv havde formet sig frem til det tidspunkt, hvis det kunne vælge”.  

Han bliver afbrudt. ”Oplysning er væsentlig, for ellers ved folk ikke nok om det. Mange er 

klar til at dømme jægerne, uden egentlig at vide ret meget”… 

Pga. det Disneyficerede billede mange mennesker har om dyr, vil mange danskere 

formentlig også synes, at det er noget mærkeligt noget, det at gå på jagt. De vil i samme 

åndedrag ikke skænke det en tanke, at deres ’lørdagskylling’ formentlig hellere ville have 

levet et på måneder i det fri og så blev skudt af en søndagsjæger på en selskabsjagt frem 

for at have levet 40 dage på et tremmegulv.  

En af deltagerne mener at ’naturoplevelser’ er oppe i tiden, og smitter af på bl.a. jagten 

som interesse.  

En af de andre tager over og forklarer, hvorfor denne hobby er interessant lige nu. Han 

mener, det skal ses i forbindelse med, at familiestrukturen ikke er så stærkt forankret 

længere, og at det faktum kan ændre på folks ønsker til at være en del af et fællesskab. 

Og det kan eksempelvis være i et jagtkonsortium, hvor alle har faste roller og opfører sig 

civiliseret overfor hinanden og har en gensidig interesse. Han uddyber, at interessen lige 

så godt kunne være en anden, men at det er væsentligt, at man sammen opbygger og 

dyrker noget (han henfører til biotoppleje, fodring og udsætning af vildt såvel som selve 

jagten). 

 

Mad som kulturfænomen bliver bragt på banen af den tidligere lystfisker, som nu også går 

på jagt. Han mener, at trenden for nyt nordisk også er en del af forklaringen på, hvorfor, 

der har været en stigende interesse for jagt. Maden skal hentes direkte ude i naturen. Han 

mener, at den slags interesse kommer i bølger, og henviser til, at der lige nu er rigtig 

mange, der også gerne vil prøve UV jagt.  

”Før var det måske golf”, siger advokaten og påpeger, at der også er stor del af danske 

erhvervsmennesker, der har fået en interesse for dyre cykler, men nu er det så jagt eller 

triatlon, der er in”. De andre erkender, at ironman konkurrencerne har fyldt meget denne 

sommer i København. Men ”det går nok over”… ”fordi der ikke ligger stærke forankrede 

traditioner omkring det”. Man har jo ikke cyklet Sjælland rundt i 10.000 år. Men der har 

været jagt på den ene eller anden måde altid.  



	   82	  

Det er populært at lave noget, der ikke er blevet så stort endnu. Og at være den første i 

flokken til at gøre noget, der er lidt anderledes og dermed spændende.  

Sønderjyden tænker højt: At have jagt som begynderhobby kræver nok lidt mere end 

andre ’sportsgrene’. Der er vel ikke ret mange, der tager jagttegn uden at kende nogle, der 

også går på jagt!? Han henfører til det upraktiske i at tage et kørekort, hvis man ikke har 

en bil og supplerer sig selv mens de andre lytter: ”Medmindre man selv råder over et 

jagtområde, for ellers kan man jo ikke komme på jagt. Så er man jo lige vidt”.   

Skovfogeden blander sig og fortæller, at det faktisk ikke passer, og at der engang imellem 

dukker nogle (personer) op på facebook, som slet ikke kender noget til det, men som bare 

ved en tilfældighed er stødt på jagt i medierne, og føler at det må de da prøve. Men som 

oftest bliver disse mennesker meget (negativt) overraskede over, hvor dyr en hobby jagt 

er. Han mener, at der sikkert er mange, som derfor kun indløser jagttegn ét år. Det år hvor 

de har bestået jagtprøven. De har måske blot sat sig i hovedet, at det kunne være fedt at 

være ’jæger’ og at have sit eget våben. Når de så indser, at det på ingen måde koster det 

samme som et kontingent i en tennisklub, så falder de fra igen. Han er overbevist om at de 

høje udgifter, der er forbundet med denne hobby, virker afskrækkende, når først folk er 

kommet ind i det. Man skal både have transportmulighed, som regel i form af en bil, 

udgifter til våbensmed, patroner, måske en jagthund (og dermed også muligheden for at 

komme til at kende den lokale dyrlæge) for slet ikke at tale om jagtret, som næsten altid er 

en dyr fornøjelse. Han tror derfor, at der er en høj udskiftning i nyjægernes rækker. For 

hans eget vedkommende, har han valgt at prioritere det over alt andet. Det betyder bl.a. at 

han ikke går så meget op i, om han skal have en jagtkammerats beskidte hund med i hans 

ellers helt nye bil. For det at have en hund med kan være lige med at blive inviteret på jagt 

en anden gang. 

Han fortsætter: Det er nok de færreste, der har sat sig ordentlig ind i de samlede udgifter 

på forhånd. ”Folk har en idé om, at det at gå på jagt bare er et spørgsmål om at have et 

gevær og så lige komme til at kende en bondemand, så man kan gå ned over hans mark 

og skyde sig en hare. Sådan var det måske engang, da ruder konge var knægt, men det 

foregår bare ikke længere”.  

De (nyjægere) der hænger i, og vedbliver med at være jægere, skiller sig måske lidt ud fra 

mængden ved enten at kunne betale sig frem i et konsortium, eller også lærer de at spille 

på jagthorn, føre en dygtig jagthund eller ved hurtigt at få skabt sig et netværk blandt 
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andre etablerede jægere, som kan hjælpe dem. Gør man ingen af delene, ryger udstyret 

nok ind bagest i skabet, indtil næste opkrævning for jagttegnet kommer med posten… så 

ryger det i stedet på Lauritz.com  

Når man så til gengæld får etableret sig i et netværk, så er det fantastisk nok, som om det 

hele bliver lettere og lettere, fordi det spreder sig som ringe i vandet. Og hvis man samtidig 

har gjort sig heldig bemærket med sin hund eller motorsav på en arbejdsdag, så begynder 

invitationerne at komme helt af sig selv. 
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Bilag	  2	  

Resumé	  Fokusgruppe	  2	  

Antal: 4 

Alder: 26-28 

Jagttegn siden: 2011-2013 

Uddannelse: stud.cand.merc., stud.ha., cand.didaktik pæd., stud.cand.hist.kom.   

 

1. Motiv for at tage jagttegn – og præsentation af deltagerne 
Den første deltager præsenterer sig selv som kandidatstuderende fra CBS. Han er fra 

Nordsjælland og har taget jagttegn, fordi han som lille knægt blev introduceret til jagt via 

moderens venner. Han fik lov at tage med dem i skoven som klapper. Han satser på en 

karriere som investment banker i udlandet, og var allerede tidligt i sit studieforløb klar over, 

at han måtte tage jagttegn, mens han bor i Danmark, da der ikke er tid, når karrieren 

starter. Han regner med, at jagt kan give ham nogle gode naturoplevelser i udlandet, som 

han ikke ville få uden jagt som hobby. Jeg kalder ham bankeren. 

En anden deltager er oprindeligt fra Jylland, men er flyttet til København. Han har været 

befalingsmand i forsvaret i otte år. Han er blevet introduceret til jagt gennem svigerfaderen 

og kærestens bedstefar, som begge er ivrige jægere i Vestjylland. Jeg kalder ham her for 

sergenten. 

Den tredje deltager er opvokset på landet tæt ved skov og har tilbragt meget tid udenfor 

blandt andet med fiskeri. Han har taget sit jagttegn for nylig, fordi han stod og skulle på 

safari i Afrika med familien. Han tog jagttegn sammen med én god kammerat. Det var 

noget de gjorde sammen og de var begge meget bevidste om, at de ville gøre det og 

dermed tilbringe en masse tid sammen i fremtiden. Hans far tog jagttegn som helt ung, 

men brugte det ikke i 25 år. Da faderen blev 50, tog han pludselig hobbyen op og blev 

særdeles aktiv. Faderen går nu meget på jagt. Deltageren underviser i pædagogik på en 

erhvervsskole. Jeg kalder ham pædagogen.  

Den fjerde person er gruppens kvindelige deltager. Hun blev inspireret af kæresten, da 

han tog jagttegn med nogle universitets kolleger et par år før, hun selv tog tegnet. Hun var 

ikke naturmenneske, da hun mødte ham, men da han evig og altid er ude for at fiske eller 
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gå på jagt og ofte overnatter i det vilde, syntes hun, det kunne være fint at deltage i hans 

hobby. Jeg kalder hende kvinden. 

 

2. Hvad giver det dit liv at gå på jagt? 
 

Pædagogen lægger ud. Som nævnt under hans motiv, betyder det meget for ham, at jagt 

giver ham mulighed for at være mere sammen med hans far og især en af hans 

kammerater. Det har skabt et sammenhold de to mænd imellem, som resten af vennerne 

ikke er en del af. 

Ved at gå på jagt får han en ’undskyldning’ for at komme mere ud i naturen.  

Sergenten tilføjer, at jagt giver mulighed for at komme ud og samle tankerne. Han synes, 

naturen har en beroligende effekt på ham i en ellers stresset hverdag. Han føler, at det er 

naturligt, at han kan skyde sin egen mad, og det resulterer i at føle sig lidt mere som en 

rigtig mand.  

Kvinden fortæller, at det er en chance for at være sammen med hendes kæreste i 

weekenderne på en anderledes måde. Da han ofte er ude af huset, var jagt en mulighed 

for at opnå noget mere tid sammen. 

Bankeren synes, at jagt på en måde giver ham hans barndom tilbage. Han sammenligner 

hans naturoplevelser nu, med at han elskede at bygge huler, sætte reb og klatre i træer da 

han var dreng. Jagt er en voksen måde for en mand at være i naturen. Han synes 

ligeledes, at det er meget mandigt at komme hjem med noget bytte, der kan fortæres.  

For ham er jagt en måde at komme til at møde en masse nye mennesker, som han ellers 

ikke ville kende. Han synes, at jagt som hobby skaber en god ramme, hvor alle er lige, 

selv om han tror, at jægerne i Danmark er en enormt broget forsamling.  

Kvinden synes ofte, det er strabadserende at være i naturen og at være på jagt. Men når 

hun kommer hjem, har hun altid en følelse af ro og afslappethed i kroppen. Hun tror, det er 

fordi, jagt bringer hende ned i tempo og synes, det virker afstressende. 

Sergenten sammenligner jægere med rygere og det fællesskab, der instinktivt skabes, når 

rygere klynger sig sammen udenfor. ”Hvis man finder en, der har været på jagt, så har 

man lige pludselig noget sammen”. Det sammenhold gælder uagtet, om man har gået på 

jagt i 50 år eller er helt ny rookie. 

Pædagogen skuer med glæde i stemmen udi fremtiden, hvordan hans kone skal tilberede 
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måltider bestående af vildt, som han har nedlagt til familien. Det får også ham til at føle sig 

mere maskulin. Han er helt klar over, at der er nogle kraftigt optegnede sociale linjer ved 

det billede, han lige har fremmalet. Men han mener, at det er helt ok på hjemmefronten, at 

de hver især skal tage nogle kønsstereotypiske roller på sig. Han fortæller, at det er vigtigt 

at definere, at det kun er det vildt, man selv har nedlagt, der giver ham en følelse af 

’hulemand’. En som kan skaffe kød til familien.  

Bankeren supplerer, at det absolut ikke er lige så godt, at komme hjem med fasaner, der 

er skudt af en anden jæger.  

Sergenten siger, at følelsen af at kunne sige: ”det er mig, der har skudt det der, gør, at 

man lige bliver lidt mere” (rigtig mand). 

Samtalen fortsætter over i rummelighed ved jagt. Sergenten fortæller, at han udelukkende 

har haft gode oplevelser som nyjæger. Han har aldrig oplevet nogle nye jægere bliver 

mobbet med at de f.eks. ikke kender ritualerne eller hvad der er korrekt påklædning. Han 

synes, ældre jægere er meget åbne i forhold til at lære fra sig. 

Bankeren bryder ind. Han mener, det er helt essentielt, at ”man kommer med et åbent 

sind. På det punkt er jagt ikke anderledes end andre ting her i livet”.  

Pædagogen, som normalt er ekspert på sit felt, føler sig ofte ydmyg i selskab med andre 

jægere. Det skyldes, at han stadig ikke føler, at han er fuldstændig inde i alle de uskrevne 

regler. Han opdeler jægerstanden i ’fuldblodsjægere’ og ’sportsjægere’. Han mener selv at 

tilhøre den sidstnævnte kategori, og at det vil tage årevis at blive en rigtig jæger. Han kan 

stadig få kriblen i pegefingeren og bukkefeber i hele kroppen ved udsigten til at skulle 

nedlægge et dyr. Spændingen ved at skulle skyde, fylder meget for ham. Han omtaler en 

rus blot ved tanken om at nedlægge råvildt eller større vildtarter. Han ønsker på sigt at 

komme til at tilhøre gruppen af fuldblodsjægere, da han mener, begrebet dækker over 

jægere, som færdes hjemmevant og elegant i naturen og på jagt i særdeleshed; som har 

værdierne på plads og er i stand til at træffe de rette beslutninger uden at tænke sig om 

grundet årevis af praksis. Altså den jæger som sætter et godt eksempel for resten af 

jægerstanden. Som udgangspunkt er fuldblodsjægeren startet allerede som barn og at 

indhente denne vidensballast vil tage det meste af et jægerliv for de voksne nyjægere.  

Samtalen bliver ledt hen på selviscenesættelse og identificering af sig selv som jæger. 

Bankeren har flere billeder på sin facebook profil, der bekræfter hans nyerhvervede status 

som jæger. Han synes, det er rart at lægge billeder ud med jagt motiver, fordi det fortæller 
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en historie om ham.  

Sergenten har også et enkelt billede et sted blandt alle profilbillederne fra de sidste syv år. 

Det er nu mere en tilfældighed, for han synes egentlig ikke, at han behøver at bakke op 

om sin identitet som jæger, ved at hjælpe det på vej på de sociale medier. Han mener, 

hans personlighed bærer det i sig selv, og han finder det helt naturligt at skyde noget af sit 

kød i naturen.  

Pædagogen er ikke meget for at bruge sociale medier på den måde. Han har ikke lyst til at 

iscenesætte sig selv som jæger overfor hans flere hundrede facebook venner ved at 

lægge trofæbilleder op eller ved at like andres billeder eller beretninger om jagt. Han 

frygter, at det dels vil kunne bruges af andre med marketingmæssige bagtanker, og at det 

endvidere også vil kunne skabe et spændingsfelt, fordi han ikke er i stand til at fortælle de 

bagvedliggende detaljer for disse billeder eller beretninger.  

Kvinden identificerer sig ikke som jæger. Men hun føler sig dog som en del af et 

fællesskab, når der sker rituelle ting (selv om hun ikke kender ret mange traditioner). 

 

3. Jagtudstyr - deltagere bliver bedt om at tale om betydningen af jagtudstyr og  

værdierne i at have det rigtige eller mangel på samme. 

 

Jagt som sportsgren forbindes med en masse udstyr. Det er der enighed om omkring 

bordet. Til gengæld er det langtidsholdbare effekter, der skal erhverves. 

Kvinden erklærer, at hun ikke har forstand på det. Hun forsøger sig med, at udstyret bare 

skal være i orden. Det skal fungere. Hun melder ud, at hun ikke har sig ind i det, men at 

hun også er ligeglad.  

Sergenten beklager, at han ikke selv er ud af en jagtklan, da han i så fald måske kunne 

arve et gammelt våben fra eksempelvis en bedstefar, som ’hænger kanonen på knagen’. 

At jagtvåben kan være ekstremt kostbare er dog ikke årsagen til hans ønske. Han er 

derimod ude efter at overtage noget med affektion. Men da det er umuligt i hans situation, 

har han måtte gå en anden vej, for at ’undskylde et ødselt forbrug’. Da hans mormor gik 

bort og han arvede en sum penge, brugte han således en betragtelig del af arven på en 

meget lækker jagtriffel. Hver gang han kigger på sit våben, betragter han det således som 

en arv fra bedstemoderen (som dog intet havde med jagt at gøre).  

Pædagogen mener, at jægeres fysiske fremtræden mht. beklædning er en vigtig del af 
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jagtkulturen, da det fortæller, om vedkommende er ægte i sin indstilling til jagten. Således 

er det vigtigt at være iklædt det helt rigtige outfit til anledningen, når man er på jagt med 

andre. Han sammenligner det med triatleter, som ikke bare kan sætte sig op på en 

tilfældig havelåge og så cykle derudad. Hvis man skal være ’ægte’, kræver det også det 

rigtige udstyr. Han har endnu ikke committet sig så meget til det at være jæger, at han har 

investeret mange penge i udstyr. For tøjets vedkommende har han købt noget i den 

billigere ende af prisskalaen og han har endnu ikke noget våben, men låner af sin far eller 

dennes kammerater, når det kan lade sig gøre. For ham betyder det dog, at han ikke føler 

sig som et rigtigt medlem af ’jægerstammen’.  

Kvinden kan ikke forholde sig til, at udstyret skulle være så afgørende. Hun mener ikke, at 

hun ”er hverken mere eller mindre jæger”, alt efter om hun har det rigtige udstyr og tøj eller 

ej. 

Bankeren kan sagtens sætte sig ind i, at man vil føle sig udenfor fællesskabet, hvis man 

ikke har udstyret i orden. Men med rettidig omhu har han over et par år, inden han tog 

jagttegn, ønsket sig jagttøj til jul og til sin fødselsdag. Derfor har han al beklædningen til 

forskellige jagttyper allerede. Våbnet kunne han af gode grunde ikke ønske sig, da han 

tillægger det særdeles stor betydning, at det er nøje tilpasset hans anatomi og smag. Men 

da han blev inviteret til sin første jagt, gik han straks i gang med at finde det helt rigtige (og 

ganske kostbare) våben. På under en uge nåede han at gennemsøge markedet, indkøbe 

OG træne så meget med hans nye våben, at han på sin jagtdebut nedlagde en and og en 

gås i tre skud. Noget der vakte forundring og glæde omkring ham, fordi han blev betragtet 

som novice.  

Den tilgang synes pædagogen, er voldsom, da han synes, det er mest fornuftigt at låne 

eller købe brugt til at starte med, så man ikke risikerer at bruge en masse penge på en 

hobby, som man dropper hurtigt. 

Sergenten bekræfter, at den slags kan ske. Han var selv med på en bølge, so to speak, da 

kitesurfing kom frem for et par år siden. Han blev straks bidt af det, og investerede store 

summer og tid i det, og blev da også hurtigt så dygtig, at han kunne virke som instruktør. 

Men allerede efter et par år har han droppet det, og har nu for op mod 30.000 kr. udstyr 

liggende i et kælderrum. Pludselig var det bare ikke så specielt eller anderledes at dyrke 

som sport. Det blev mainstream. Han mener ikke, at udstyret og eller tøjet alene kan gøre 

folk til jægere. Han sammenligner med de cykelentusiaster, som ”køber racercykler for 
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både 40 og 50.000 kr. Men det gør dem jo ikke til at cykelryttere, når de kun cykler to km til 

arbejde”. Med hensyn til våben specifikt tror han, at han vil finde større glæde i at gå på 

jagt med hans egen riffel frem for en, der er lånt, fordi han vil få nogle personlige erfaringer 

med det ’værktøj’. Han mener, man skal kende og kunne stole på sit våben, og refererer til 

sin tid i forsvaret, hvor han havde det samme våben i otte år.  

Bankeren foreslår, at et våben bliver som en forlænget arm og dermed pleje som var det 

en del af kroppen, og at det er det afgørende for, om man er i stand til som 

’stenaldermand’ at få succes som jæger. Det er især sergenten enig i. Bankeren ville 

gerne, hvis lovgivningen tillod det, have sit jagtgevær hængende over kaminen, da han 

synes, det fortæller, at ”her bor en jæger”. 

  

4. Jagt ritualer/etik – deltagere bliver bedt om at tale om nogle af de traditioner, der er 

forbundet med at gå på jagt og deres holdninger til disse. 

 

Bankeren siger, der findes mange forskellige slags etik. Han nævner, at man som jæger 

har en forpligtelse til at sørge for, at dyr så vidt det er muligt, ikke udsættes for 

mishandling. Der er selvfølgelig altid muligheden for at komme til at anskyde, når man 

efterstræber vilde dyr i deres eget element. Men man kan formindske risikoen, hvis man 

f.eks. sørger at kende sit våben og sine egne begrænsninger, hvad skydning angår.  

Sergenten byder ind på et helt andet felt. Han mener, at mange moderne jægere har 

misforstået, hvad det vil sige at være jæger. Han tillægger nemlig det at være jæger den 

samme værdi som det at være gentleman. Og han synes, at alt sådan noget nyt 

camouflage udstyr inspireret fra forsvarets specialstyrker, f.eks. ghillie suits, er med til at 

devaluere det at være jæger. Med sløret tøj er det nemmere at blive ’usynlig’ for vildtet, 

men det har aldrig været meningen, at det skal være nemt, siger han. Han omtaler det 

som unfair og at dyrene skal have en reel chance. På samme måde er han ikke vild med 

klapjagter, hvor hele såter bliver grundigt dækket af.  Det efterlader ikke vildtet med en 

mulighed for at undslippe.  

Det henleder bankeren til at sige, at han er stor tilhænger af, at man klæder sig efter det 

selskab, man er iblandt. Det betyder på klapjagt, at man går all in med knæbukser, 

sixpence, skjorte og slips. Selvom det måske ikke er fornuftigt jagttøj, så er det tradition 

visse steder, at man klæder sig som på godserne i gamle dage. Han gentager sit 
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synspunkt om, at man skal gøre sig umage for at se på en eksisterende kultur og være 

villig til at rette ind, når man er ny. Han mener, at traditioner er med til at danne ramme for 

gode oplevelser, fordi de ofte er lokalt forankrede og er med til at skabe noget 

samlingskraft.  

Kvinden mener etikken på jagt kun er noget, hun kan forholde sig til på et personligt plan. 

Hun vil kun nedlægge bytte, der har en værdi som ’spise’. Hun synes således, det er 

forkert at gå efter bytte, som efterstræbes udelukkende for oplevelsens skyld. 

Sergenten fortsætter samtalen ved at tale om etik. Han mener, en væsentlig del af det at 

være jæger, ikke blot er at skyde på alle de chancer, der byder sig. ”Man skal ikke fortryde 

et skud, man ikke tog”, hvis ikke alle omstændigheder er til stede, for at byttet kan 

nedlægges på en ordentlig måde.  

Pædagogen proklamerer, at han normalt ikke er fan af traditioner og andres påduttede 

regler. Men i forhold til jagt synes han at være lidt mere accepterende. Han ser således 

med positiv mine på både jagtparade og mesterlæring, som han mener, begge kan være 

lærerige ting for dem, som kommer med et dugfrisk jagttegn i hånden.  

Omvendt er han stor modstander af, at jagt næsten altid er lig med alkohol kultur. Det 

synes han, er helt forkert og er med til at tegne jægere rigtig dårligt i det offentlige billede. 

Som newbie i jagt bør man dog affinde sig med både de lovformelige såvel som uskrevne 

regler, man bliver mødt med på jagt, hvis man gerne vil opnå accept i flokken. Det kan 

f.eks. være at vende det blinde øje til, hvis en af de ældre jægere har fået ”lidt for meget 

indenfor vesten i løbet af en jagtdag”. I det tilfælde mener han ikke, at det er de nye 

jægeres bord at opdrage, selv om han inderst inde synes, at det der foregår, er 

forkasteligt. 

Bankeren kommer ind på en anden regel, som han er stødt på i forbindelse med jagt. Det 

med at man placerer bestemte gæster på kongeposten i løbet af dagen. Han 

sammenligner traditionen med, hvad han kalder et CBS fænomen: ”Hvis vi trækker spil 

teori ned over det – er det jo bare et spørgsmål om at få det bedste afkast af ens egen 

jagt. Hvis man placerer de rigtige mennesker på gode pladser i løbet af dagen kaster det 

måske nogle andre gode jagtinvitationer af sig senere”.  

Pædagogen har aldrig før hørt om konge- eller direktørposten, men kan genkende billedet 

fra hans fars konsortiejagt. Han har aldrig spekuleret over det før, men nu fyldes han med 

væmmelse, fordi han er blevet opmærksom på, at det udbyttemæssige misforhold nok slet 
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ikke er så tilfældigt, som et par af faderens ’kammerater’ ellers normalt giver udtryk for. 

Hans retfærdighedssans er meget udfordret ved tanken om, at ’Jens Hansen’ og ’Hans 

Jensen’ altid står et bestemt sted på jagten, fordi ”det plejer de jo”.  

 

5. Jagtbyttet - hvad gøres der med det, og betyder det noget, at man gør noget/ikke gør 

noget med det? 

 

Bankeren er af den overbevisning, at når han skyder noget, så vil han også gerne spise 

det. Han stiller spørgsmålstegn ved mange jægeres incitament til at tage til udlandet og 

nedlægge eksotiske dyrearter primært for oplevelsen og trofæets skyld. Han synes, alt 

nedlagt vildt skal fortæres. Og helst af jægeren selv. For ham virker en jagtrejse til Polen 

meget interessant, men han kan ikke forlige sig med tanken om, at jægeren kun får 

trofæet efter jagten og at kødet forsvinder ud af ligningen. Derfor har han endnu ikke jagtet 

på rejselignende forhold.  

Kvinden er meget enig. Ikke bare skal man spise det man skyder. Man bør næsten 

udelukkende nedlægge vildt, der kan fortæres. Hvis der så skulle være et trofæ på, er det 

ok med hende, at alle ’machojægerne’ tager det med i købet. Men det betyder ikke så 

meget for hende endnu. Hun fortæller, at hun dog endnu har til gode at nedlægge et 

trofæbærende dyr. 

For pædagogen betyder det ikke så meget, om han skal spise vildtet eller ej. Han har 

været på betalingsjagt i udlandet, og der nedlagt flere store trofæbærende dyr. For ham 

var det fint nok, da han blev fortalt, at jagtlodgen forærede det nedlagte vildt til det lokale 

(fattige) samfund. Han synes ikke, han er en dygtig kok, og han synes ikke, det er en 

oplevelse at være i et køkken eller at servere noget, han selv har nedlagt. Men det skyldes 

udelukkende hans manglende evner udi det kulinariske. For han vil, sagt med hans egne 

ord, ”elske at spise noget, som han har skudt og som hans kone har tilberedt”.  

Det er dog vigtigt, hvor kødet stammer fra. Det skal være hans eget bytte. Han har 

tidligere prøvet ved en vildtparade at tage sig selv i at tænke, at han ”egentlig ikke var så 

interesseret i at få noget med hjem nu”, hvor han ikke længere vidste, hvilke af fasanerne, 

han selv havde nedlagt.  

Sergenten er til dels enig. Han synes vildt er lækkert, men vil ikke gå helt så vidt. Han 

tilføjer dog, at ”ens eget vildt smager bare bedre”. Han er normalt ikke den store kok, men 
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når det kommer til hans hjembragte vildt, føler han, at det er en naturlig følge, at han selv 

går i køkkenet, og tilbereder maden. Han føler en ganske væsentlig stolthed ved at sætte 

noget kød på bordet, som han selv har nedlagt, gjort i stand og kokkereret. 

Bankeren har for nylig skudt en gås, som han selv har plukket og gjort i stand efter alle 

kunstens regler. Han glæder sig til at servere den for sine forældre Mortens Aften. 

Kvinden er af den mening, at vildt ofte smager godt, fordi det har været hårdt arbejde at 

skaffe det til huse. 

Talen falder på trofæer. Sergenten har til gode at nedlægge noget, som kan kategoriseres 

som et trofæ, men han kan heller ikke se for sig, hvordan han skulle kunne inkorporere 

f.eks. et par opsatser på væggen i den lille 2-værelses lejlighed, han deler med kæresten. 

Han forbinder opsatser og gevirer på væggen med et herreværelse med tunge 

lædermøbler, duften af cigarrøg og en biblioteksvæg. Før han når dertil i sit liv, tror han 

ikke på, at kommer til at hænge noget trofæ op. Han kan dog sagtens se historieværdien i 

en opsats på væggen. 

Pædagogen har ventet i et års tid på to impala trofæer, som han har nedlagt i Afrika. Han 

glæder sig til at modtage dem, da han tillægger hvert trofæ en tilknyttet historie. Hans 

kone er ellevild ved tanken om, at de skal op på væggen derhjemme. Hun synes, det er 

meget moderne, og har allerede spurgt manden, om han ikke kunne nedlægge et par 

stykker mere herhjemme til indretningen?  

Bankeren tillægger ingen værdi i et trofæ på væggen. Han ønsker at nedlægge vildtet for 

oplevelsen og kødets skyld. Han kunne godt tænke sig engang at lave en hjemmelavet 

kniv (skæftet) ud af geviret fra et dyr, han selv har skudt. Men det ligger nok langt ude i 

fremtiden ”måske først efter pensionsalderen, da det tager lang tid at forarbejde”. Indtil da 

vil han ikke hænge noget på sin væg som bevis for, at han går på jagt. 

   

6. Jagt som modedille - mener deltagerne at jagt kan ses som en modedille, der er oppe 

i tiden lige nu? 

 

Bankeren mener, at jagt er hypet lige nu. Han synes, det er helt naturligt, at der er visse 

udsving i hobbyers popularitet, og at det tilfældigvis er jagt, der er det nye sort lige nu. Han 

har hørt, at det i nogle kredse af erhvervslivet, bl.a. indenfor advokatbranchen, er sådan, 

man mingler og netværker lige nu. Han ser ikke noget galt i det, men forklarer, at det er 
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lige så naturligt, at ”alle jakkesættene tager jagttegn nu, som at man møder på arbejde på 

Esplanaden iført skjorte og slips. For 15 år siden var det golf, nu er det så jagt”. Hvis 

arbejdet ’kræver’, at man tager jagttegn for kontakternes skyld, så er det fint nok.  

Pædagogen genkender også, at jagt er den helt store dille lige nu. Han mener også, at 

netværksforklaringen har sit ansvar, men han tror, det betyder mere for primært mænd, at 

de har fået øjnene op for, at de kan komme ud og udvikle deres maskulinitet, og at komme 

hjem lidt mere fokuseret på deres eget køn og kønsroller. Han sammenligner det at gå på 

jagt med det at gå på universitetet i gamle dage. Dengang hvor det var for de få; eliten. Da 

det var hårdt og svært at komme gennem sit studium. På samme måde anser han det for 

at være blevet nemmere for flertallet at komme til at gå på jagt i dag. Det at flere går på 

jagt udvander også fænomenet, og han mener, at hans egen identificering af grupper som 

sportsjægere og fuldblodsjægere bekræfter, at der er et A og B hold. De rigtige jægere fra 

den gamle garde og så alle de nye, som lige skal lære lidt og læner sig op af de erfarne. 

Han frygter, at jagtkvaliteten kan gå hen og dale en lille smule, da der kommer mange nye 

jægere til i disse år. Det kan også lede til at nogle af traditioner kan gå hen og forsvinde.  

Sergenten forudser at etikken også kan ændre sig, og frygter, at det sker for hurtigt i 

forhold til erfaringsgrundlaget.  

Pædagogen trækker motivet op af hatten igen. Han mener, at grunden til at folk begynder 

at spille golf, kitesurfe eller gå på jagt, skal findes i, at folk ønsker at være unikke. Derfor 

shopper de rundt blandt hobbyerne. Det at gå på jagt lige nu, kan hjælpe folk med deres 

selvdannelse og deres identificering af være en lille smule anderledes end alle andre og 

derved også lidt spændende i andres øjne. Han tror ikke som sådan, at den enkelte nye 

jæger ønsker at tilhøre en større gruppe af nye jægere, men snarere bare at se sig selv 

som unik. Da han tog jagttegn med en kammerat, var der ikke andre i deres 

omgangskreds, der gik på jagt. Derfor reagerede han heller ikke ligefrem positivt, da hans 

kone foreslog, at hun også gerne ville med på jagt. Han ønskede at beholde den hobby 

som sit egen. Personligt har han behov for at være i en lille niche.  

Sergenten har oplevet det på egen krop, og bakker op. Da han kom ind i sin nuværende 

kærestes familie, var det nærmest kun svigerfaderen, der gik på jagt. Men senere har 

resten af familien, inklusive kvinderne, taget jagttegn, og det føles på en gang som en 

fælles familie hobby, men samtidig som om intimiteten og det specielle sammenhold, som 

sergenten og hans svigerfar havde, er forsvundet. 
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Bankeren er uenig med de to andre mænd i gruppen. Han har ved flere lejligheder forsøgt 

at overtale sine venner til også at tage jagttegn. Han ser en værdi i at inkludere sine 

venner i hobbyen.  

Kvinden ved ikke, om der er en tendens til, at folk gerne vil gå på jagt lige nu. I hendes 

øjne er det mere en tilfældighed, om man kender nogle der går på jagt. Hun ser den slags 

hobbyer som en fælleskultur i flokken. Hvis et par stykker har jagtttegn, vil flere nok følge 

efter ligesom i hendes eget tilfælde. 
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