
 

Sære opskrifter 

Lars Hald Er du synsk? John Hyldahl Jeg har netop fået ind med posten den Havørn, der 

blev klippet midt over af en vindmølle. Jeg har ledt forgæves i min moders arkiv over 

gamle egnsretter, uden at finde noget med Havørn. Men, som hun skriver - alle slags 

rovfugle kan indgå i den følgende opskrift som er Ørnenæse i eget snot. Hvis man syntes 

at det er en tand for ulækkert kan man droppe Ørnenæserne, og nøjes med at tilberede 

snottet alene. Man køber to dusin Østers, og farserer omhyggeligt skallerne med snottet, 

hvori der er iblandet hakkede løg, lidt kapers, salt og peber. De fyldte østersskaller koger 

nu i en skønsom blanding af hvidvin - rødvin - cognac - og på toppen en flaske Stroh rom 

der holder 69 %. Husk at komme låg på, da de gode sager nødig skulle fordampe. Efter en 

halv time er retten færdig. Man fisker nu skallerne op og smider dem ud på møddingen (en 

såkaldt køkkenmødding) Da det kun var mine forældre og jeg, der var gamle nok til at 

spise med, sendte min mor altid bud efter naboen "Grise Verner" som elskede mors mad. 

Efter et par timer var vi altid gevaldigt i stødet. De små var for længst sendt i seng (uden 

mad går jeg ud fra) og vi gik nu i gang med vores yndlings beskæftigelse - nemlig at drille 

katten. Vi havde i flere år en stor grim rød hankat boende. Vores søde grå mis havde haft 

den med til middag engang, og så var den ligesom blevet hængende. Efter at vi var 

færdige med den, fik Grise Verner den med hjem til efterbehandling. Han fortalte mig 

senere, at han smed den af uden for slagteriet i Randers, hvor han faldt i snak med en 

herre der påstod at han var Journalist. Han lignede nu mest en Rumænsk hønsetyv 

tænkte Grise Verner, men det betød ikke noget, bare han slap af med katten. Trods alt 

håber jeg, at den fanger en lille mus engang imellem  

Træskosuppe (Soup de la klip klap) 

Denne suppe stammer fra min mors barndomshjem på mors.                                                                   

Opskriften er ikke den originale, da min mor i stedet for et par tøfler, brugte naboens træsko (grise 

Verner) da de gav mere smag. Verner var griseavler og en hyggelig fyr.                                                        

Han spiste altid med, og elskede det. Han kom altid med et glad grin og en kasse øl. 

Et helt usnittet hvidkål. Et bundt gulerødder. Et helt selleri, og 2 kartofler.                                          

Til sidst kom hun Verners træsko i. Hvis suppen skulle have et ekstra pift tog hun min lillebrors 

gamle kondisko og plumpede dem i til de andre gode sager. 

Af en eller anden grund kunne katten godt lide duften af suppen, da den altid stod og gned sig op 

ad gryden når den kogte. Ved en enkelt lejlighed kom hun til at koge en af vores katte med, og det 

gjorde bestem ikke suppen ringere. Når suppen havde simret færdig siede hun den, og smed alt 

det tykke væk. 

https://www.facebook.com/lars.hald.5
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Resten brugte hun til at afsyre møblerne med. Imens sad Grise Verner, min Far, og jeg og gjorde os 

til gode med den kasse øl som Grise Verner havde haft med, mens vi kom med opmuntrende tilråb 

til min mor. Ak ja, glade barndomsminder. Vi var fattige, men fik da noget at spise hver dag. 
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