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Kære Samvittighed .-)            

Tekst af Claus Holm (Kok, smagsudvikler, foredragsholder, mm.) 

 

Lidt om dig og mig og vi to, og verden. 

 

Der findes mange former. Man kan se, tænke, føle, smage og mærke den. 

Fra kokkens univers måske en ny. Men hvor kommer den fra?  

 

Vi skaber et måltid, et liv, en smag. En dans-i-køkken swing-om-i-gryden magi. Angst- og 
kærlighedsskabt; vi skaber sammen. 

 

Hvad er det – hvad betyder det? Ren eller rolig - din samvittighed kan være rolig. Men 
hvem er rolig? Jeg vil gerne leve roligere. Det giver mig en dårlig samvittighed at leve på 
kanten - 6000 km hver måned på landevejen. Jeg er glad for det jeg gør- mit liv er godt, 
jeg er lykkelig, elsker min kone, Anne - men samvittigheden nager mig. Arbejder for 
meget? Bange for at det hele… Er jeg god nok? Kan de lide mig? Mon det forsætter? 

Jeg vil livet – vil det mig?? Ja, det vil, og det er er nerven i det hele. Samvittigheden til 
hverdagen og livet gør, at min krops motor spinder - nå ja, jeg skal tabe mig, må ikke 
spise usundt - så kommer den igen. Hader, at jeg ikke bare kan spise og nyde. Også det 
usunde. 

 

Lad mig være. Jeg er tyk, men lykkelig, tror jeg… Min kone elsker mig og jeg elsker 
hende. Mere behøver jeg ikke. 

 

”Jeg gjorde det med ren samvittighed”, ”gjorde det det med god samvittighed”. Er det et 
dække for, at vi godt vidste det var skidt, eller…?  

 

Du vågner med den og du går i seng med den - du lever med den. 
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Tiden og samvittigheden kommer og går - de er ens. Man ved ikke, hvor de går hen, eller 
hvorfor de kommer; eller tik tak - tiden går og kommer; det gør vi også. 

 

Tiden går - Tiden tager. Kan vi følge med Tiden? Ting tager tid, vi bruger tid. Men hvor 
blev tiden af? Når jeg det til tiden eller kom jeg slet ikke til tiden? Ak ja, tiden går. Men vi 
følger med tiden, vi er tidens kokke, vi er vilde, vi er utæmmede, vi kan og vil lidt mere. 
Hvad med dig? Det er et spørgsmål om niveau og tid. Vi har tiden - tiden til maden, ideen, 
lidenskaben, passionen - masser af tid til god mad og lokale råvarer, tid til at skabe den 
gode smag. Tiden har vi, men når vi at leve i tiden, til tiden, inden tiden rinder ud? Ak ja, 
de kokke… tik tak tik tak… 

 

Tik tak, tiden går. Når vi det vi skal til tiden, kommer vi til tiden, når vi tiden før den når 
os? Tiden gik, tiden kom, smagen blev der, hvor den skulle være - i hjertet, i hjernen, i 
hånden, tik tak. Vi tager den bedste smag med os til det sidste rum før himlen - før 
helvede. Smagen er vores egen… den kan de ikke tage… eller kan de…? Samvittigheden 
lurer. 

 

Jeg tror på livet, gud og kærligheden - tror på smagen og alt det gode i livet - også det 
andet - tror på min kone- hun er min rokke, min  støtte - hun er spejlet til min 
samvittighed, når jeg skal vælge til og fra, eller stoppe op og tænke mig om. 

 

Samvittigheden er køkkenets sjæl - skæbne – moral – angst. Kærligheden til smagen og 
gæsten - vi skaber i køkkenet - tror du på samvittigheden? 

 

Gør jeg det godt nok? Er jeg god nok? 

 

Var bord to glade - var dét en anmelder - synes ikke de stamgæster virkede så glade som 
de plejer - hvorfor kom de ikke - hvad mon de andre kokke siger til den anmeldelse? 

Samvittigheden slår til igen - alle steder. Intet er godt nok - alt er godt nok. Vi er gode - 
den gode samvittighed kommer igen. 

 

Jeg er kok og koger ikke suppen i en vask. Elsker mad i øjenhøjde - rejsen i dåsen - 
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mystikken i det nye – driller min samvittighed. Hvad med den? Den lever med mig og jeg 
med den. Den gør mig stærk og svang, smuk og grim - elsker, hader. 

 

Måske er det mit selvværd - mit skønne jeg - jeg er et menneske og du er min 
samvittighed. 

 

I mit unge liv var den dårlig. Jeg stjal æbler fra haven - naboen – fra min mors pung - 
småkager fra dåsen - kørte uden lys - stjal en cykel - kyssede med Jane, når jeg var 
kærester med Linda. 

En lang dårlig samvittighed - men sjovt var det! 

 

Min spæde kokke skridt: En ny samvittighed opstod. Når fejlen sneg sig på tallerknen og 
nåede gæstens bord. Eller gulvet ikke var vasket godt nok og straffen var - søndags vagt. 

 

Den gode samvittighed i køkkenet - stræbe efter det perfekte, den ultimative smag, 
tournere grønt rigtigt, køre rykket til UG - god samvittighed. 

 

Hjem til kæresten en time for sent - ingen overskud, ingen tid til at knalde – for træt til at 
knalde, går i seng med den dårlige samvittighed. 

 


