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MADAME GARBORG 

På besøg i sandwich-landet  

 

For nogle år siden traf jeg en forholdsvis ung mand, i hvert fald noget yngre end jeg selv. Han skulle vise sig 

at få meget større betydning for mig, end man umiddelbart skulle tro. 

Først lyttede jeg betaget, og med øjne på stilke. Senere korresponderede vi flittigt, jeg læste, reflekterede og 

svarede. Jeg sugede inspiration, jeg var opslugt af hans livssyn, integritet og ærlige, umiddelbare måde at 

møde mig og også andre mennesker på. 

I dag er jeg ret tæt på at sige, at der for mig er et FØR og et EFTER. 

Jeg blev inviteret til Prøvestenen, et eldorado af hække og skure og slotte, som i nogle tilfælde gav sig ud for 

det modsatte af, hvad de LIGNEDE. 

Havedamme, espalier og langt græs i skønsomme blandinger. En vidunderlig atmosfære af liv, lyst og ånd. 

Tilsat en del små motoriserede køretøjer, til at tilbagelægge de store afstande. 

Den indre film og forestillingsevne blev gang på gang udfordret, hvem var mon bag de nyligt rejste paller, 

som vaklende afgrænsede det private og det fælles. Hvem gemte sig bag det nymalede ”dukkehus” med 

altankasser så prangende, at de var en nordligere beliggende villavej værdig? Og den iøjnefaldende 

udendørs bar, med øltønder og klokke, der havde fuldt hus, næsten fra morgenstunden, hvem besøgte den? 

Hvilke historier blev fortalt lige nu? Og den skønne kvinde, med den dybe stemme, og et hår, ansigtsfacon 

og briller som min farmor. Som villigt øste ud af sin historie på vejen op til eventyrhaven ved festpladsen, 

målet for besøget. 

Det blev et besøg, der fik mange udløbere. 

Vi drak vin, lagde mange planer, jeg tilbød at fremstille mad til hans fødselsdag, Jeg vidste, at normalt ville 

det være kød og sandwich, der var i højsædet, når der var fest, men det blev alligevel en ganske anden 

menu: vegetar grillspyd, ristede letsyltede gulerødder, persillepesto, hummus og to slags hjemmebagt brød 

og rabarberkage til slut. 

Stemningen var høj, og resterne efter festen kunne efter sigende være i en kop.  

Jeg vil glæde mig til at vende tilbage på besøg igen og igen. Og når den dag kommer, hvor jeg flytter væk fra 

København, er det måske lige der i PRØVESTENEN jeg vil forsøge at få mit eget lille drømmeland. 

 

Madame Garborg (1956) kok & forfatter 
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