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Anna Marie Fisker 

Kære sponsorer, kokke, tjenere, gastronomer og supportere af vores kære kokkelandshold. 

Hvor er vi glade for at se en [stor] flok nordjyder møde frem for at vise deres støtte til gastronomiens flagskib i 

Danmark.  Det Danske Kokkelandshold.  

The National Culinary Team – som jeg netop har været i Detroit og tale om.  

Men derom senere. 

 

I ved alle at der eksisterer et kokkelandshold, men i en verden af mad og store egoer, skabende håndværkere med 

kunstneriske tendenser, er det individualiteten, som dominerer.  

Ikke desto mindre er vi mange som arbejder for bedre samarbejde, holdånd, gastronomisk selvfølelse og 

idéudveksling i branchen – og det kan bedst lykkes gennem eksistensen af et kokkelandshold. 

 

Siden genfødselen af Kokkelandsholdet i 2003 er der mildt sagt sket revolutioner i den danske gastronomiske verden.  

Kokkelandsholdet deltog i sin første konkurrence i 2004 – det samme år blev manifestet for det nye nordiske køkken 

skabt, da de store nordiske kokke og mange af os gastronomer mødtes i København for at diskutere mulighederne for 

at opbygge et regionalt køkken med særkendetegn på både råvarer, metode og etiske aspekter.  

Det var to helt specielle dage.. Usædvanligt flotte indlæg og smagsprøver.. 

 

Det manifest blev søsat i rørte vande!  

Vi danskere er, må vi jo blankt erkende, ikke historisk kendt for et stærkt defineret selvstændigt køkken, og villigheden 

til fra offentlig side at gøre noget ved det, har ikke eksisteret hidtil. 

Det er der lavet grundigt om på. 

I vores storbyer lever en række innovative spisesteder på topniveau side om side med mere hverdagsprægede 

restauranter, hvor fokus dog mindst lige så meget er på gode kvalitetsråvarer. I den ånd levede Kokkelandsholdet 

videre. 

 

Køkkenchefernes Forening holdt fast i kokkelandsholdet, fordi et hold af kokke både symbolsk og reelt, repræsenterer 

korpsånd og samarbejde.  

Køkkenchefernes Forening kæmpede for overlevelse, sled for sponsorater, support og deltagelse i de store 

prestigefulde internationale konkurrencer som VM og OL for landshold.   

Vores formand Uffe Nielsen slider stadigvæk, i den grad.  

 

Nu står vi med en slagkraftig opbygning, hvor Steen Slot er driftig direktør – han kæmper indædt for anseelse og 

støtte til vores landshold, mens Silkeborg Tekniske Skole [med deres fremsynede direktør Peter Kristoffersen] flot 

lægger sekretariatsfunktion til organisationen. Og hvor Ulla og Dennis løfter en helt speciel opgave som landsholdets 

teamledere.  

 

Her i Nordjylland, hvor jeg selv repræsenterer Aalborg Universitet, er vi stolte af at huse en fundraising middag, hvor 

alle råvarerne er lokale.  

Nordjylland er specielt kendt for vores fisk og skaldyr, og ingen menu eller noget set up for kokkelandsholdet skal 

nogensinde undvære den gruppe af råvarer. 

I internationale gastronomiske kredse ved enhver at danske fisk, muslinger, østers og jomfruhummer er 

verdensklasse. En af mine medarbejdere fik så sent som for to uger siden nordjysk torsk på verdens 4. bedste 

restaurant, Osteria Francescana i Modena. Kokkelandsholdet kan være med til at øge fokus på vores bedste råvarer 

når de anvender dem som her, bruger dem i konkurrence eller endda indgår i rådgivende funktioner for 

produktionsvirksomheder eller detailkæder.  

 

Kokkelandsholdet har i dag en klar vision om at være eksponent for og formidler af dansk gastronomi og fødevarer, 

samt agitatorer for det sunde og sanselige måltid nationalt og internationalt. 

Kokkelandsholdet har de sidste 8-9 år rummet den ene store stjerne efter den anden. Næsten samtlige i den danske 

gastronomiske elite har været inde over landsholdet og har bidraget med ideer, visioner, teknik og arbejdsomhed.  



 

Der hvor jeg kommer fra på Aalborg Universitet, nemlig Center for FOOD og DESIGN, har vi haft yderst lærerige og 

givende samarbejder. Jeg er specielt stolt af vores to konstruktioner, hvor design, arkitektur og gastronomi gik op i en 

højere enhed. Det var pavillonen NoRA som er årsagen til jeg står lidt træt her i dag, netop fløjet hjem fra Detroit hvor 

vi har fortalt om samarbejdet mellem kokke, designere og ingeniører på en stor konference.  

Flere af kokkelandsholdets deltagere har været med i den proces hvor forskning fra Aalborg Universitet indenfor 

måltidet er kodeord for et unikt samarbejde. 

 

Fordi kokkelandsholdet deltager i de store konkurrencer og har meget høje ambitioner, spiller formen, 

præsentationen, det øjet mødes af først, en kolossal rolle.  

Derfor var samarbejdet omkring designet af anretningsbord til OL i 2006 skelsættende. Bordet var modulopbygget og 

skulle fungere som anretningsplads for både koldt og varmt bord. Bordet havde talrige muligheder for belysning, 

vandbassin, saltbassin og krydderurtepark.  

Kokkelandsholdet holdt dengang til på Food College Aalborg, som fortsat støtter kokkelandsholdet varmt. Efter min 

bedste overbevisning skaber et samarbejde mellem design og madhåndværk en positiv dynamik, viden der vil 

kunne understøtte landsholdets ideer og filosofi – og det kan i sidste ende være med til at vinde mesterskaber.  

 

Vi kommer dog ikke uden om det økonomiske aspekt. Vores svenske og norske kollegaer arbejder med helt andre 

budgetter end vi gør.  

Sekretariatet, vi i bestyrelsen for landsholdet og ikke mindst de ihærdige landsholdskokke tror dog på at vores 

utrættelige slid – indædthed har aldrig været af det dårlige – vil føre store resultater med sig.  

Deltagelse i de store konkurrencer koster landsholdet ca. 600.000 pr. gang.  

Vi har brug for al den støtte vi overhovedet kan skrabe ind.  

Vi takker vores nordjyske sponsorer endnu engang og retter også en speciel tak til Morten Nielsen for at lægge 

faciliteter til dette arrangement samt ikke mindst en tak til Food College Aalborgs elever, der betjener jer alle i dag. 

 

Velkommen!  


