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Per Petersen trykker sin
pegefinger mod spidsen af
næsen, vender hovedet let
opad og trækker luften tungt
ind gennem næsen et par
gange. 

»10-15 minutter, så begyn-
der det at regne,« siger han. 

Med en ægte Stetson-hat af
hestehår, seler og en sort
T-shirt med ”Carlsberg” skre-
vet i en bue hen over maven
er kræmmer Per Petersen i
fuld gang med at sælge ud af
sabler, lightere, et gammelt
gevær, en minkjakke fra
1920’erne og en pensioneret
lampe fra landingsbanen i
Esbjerg Lufthavn.

»Dem er der ikke ret mange
tilbage af, skal jeg sige dig,«

siger han og peger på lan-
dingsbanelampen.

Omkring bordet er Vorbas-
se-gæsterne stimlet sammen,
som stod de foran en større
teaterforestilling. 

»Og geviret dér, det er fra
Zoologisk Have i Køben-
havn. Fra et museum, der er
blevet lukket, og der står
navn, og hvor det kommer
fra og alt muligt bag på,« for-
tæller han. 

Hos Per Petersen får man
en historie med, uanset hvad
man kigger på. 

Det store gevir sælger han
for en ven. Det er mere end
en meter fra gevirspids til
gevirspids, men han regner
ikke med at få det solgt. Det

er mest med som blikfang.
Men skulle man være fristet,
ligger prisen på 2.500 kr. 

»Og hvis jeg så får 1.500 kr.
for det, er det jo fint,« siger
han og byder på en kop kaffe
eller en Slots ved camping-
vognen.

Alt har en historie
Netop blikfang er vigtigt, for-
klarer han.

»Så folk kommer og spør-
ger til det, og så sælger man
en masse småting i stedet,«
siger han.

Også for blikfang har han
en hvid gyngehest stående
på toppen af campingvog-
nen. Den har, ligesom Stet-
son-hatten. Per Petersens

kone og datter, været med
alle 20 år. 

»Det er hatten, jeg er kendt
for – manden med hatten,«
siger Per Petersen.

»Sheriffen,« indskyder dat-
teren. 

Lytter man til sheriffens
salgstaler, er der mistænke-
ligt mange ting fra 1920’er-
ne, og måske er det, fordi han
kender sine sager godt, men
salgstrickene vil han helst
ikke afsløre. 

»Nej, det er en hemmelig-
hed,« siger han og lader hån-
den køre henover cowboy-
overskægget, der passer til
sherifhatten. 

»Men jo, du skal da have en
historie med til enhver ting.
Og ens syge bedstemor, hun
er blevet solgt nogle gange,«
griner han. 

»Men det skal man jo ikke
sige til folk. Vi er her også
bare for at hygge sammen
som familie og møde de gam-
le venner, som vi kun ser
her,« fortæller han. 

Og så er der gået 10 minut-
ter, siden han satte finger-
spidsen på næsen. Nu står
vandet ganske rigtigt ned i
lårtykke stråler, og der skal
bakses plastic og presenning
over sagerne i en fart. Sådan
er det, når man har en rigtig
kræmmerstand og ikke gem-

mer sig under et telt. Det er
sådan, Per Petersen bedst kan
lide det – at være tæt på kun-
derne og få en god snak. 

Erfaren som han er, finder
han en pose fra gemmerne og
begynder at sælge regnslag til
en 20’er. 

Bilen fyldt på vej hjem
Heldigvis bliver man hurtigt
inviteret indenfor på Vorbas-
se Marked, og i Niels Chri-
stian Jensens brune fortelt
lidt længere nede ad Kaninal-
lé er der læ. Han står i telt-
åbningen og tænder sin pibe,
der hviler på fuldskægget.
Kuløren på skægget vidner
om, at piben har hvilet der i
alle de 40 år, han har haft en
stand på markedet. 

Almindeligvis ville han
have kaniner til salg, men på
grund af sygdom er det ikke
tilladt i år. I stedet har han ta-
get syv mælkeflasker og nog-
le vaskebrætter med. 

»Man skal jo have noget at
sælge for at få lov at sætte sin
campingvogn op, og nu har
jeg betalt for det, så kan jeg
lige så godt komme herud.
Det er jo min ferie,« fortæller
han. 

»Og så har jeg gerne bilen
fyldt, når jeg kører hjem, for
så har jeg jo købt noget an-
det,« siger han. 

HANNE MUNK
hanne.munk@jp.dk

En mus på hatten 
og en halv zebra hos
hestehandleren
Hvert år besøger
250.000 gæster 
Vorbasse Marked, hvor
man kan købe alt det,
man ikke vidste, man
manglede og mere til.
Mange kræmmere har
været med i �ere årtier
og kommer for at hygge
med familien og de 
venner, de kun ser en
gang om året.

Kræmmer Per Petersen fra Årre er kommet på Vorbasse Marked i 20 år. Han sælger efter eget udsagn alt det sjove, de andre ikke har, bl.a. en del militærting og tre gevirer. 
Her er det det mindste, han er ved at få afsat med en frisk salgstale. FOTO: BENJAMIN NØRSKOV
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Thøger Larsen er forfatteren
bag den kendte sommersang.

Thøger Larsens ”Sommervise”,
bedre kendt som ”Du danske
sommer” med tilhørende melodi
fra 1932 af Otto Mortensen, er
ren kanon, den ultimative som-
mersang. Digtet blev trykt første
gang i Larsens eget tidsskrift At-
lantis i oktober 1923 og siden i
samlingen ”Vejr og Vinger”
(1923). Det uendeligt store i
det uendeligt små manes frem i
linjerne, der sanser og snuser
sommeren, så det er en lyst.
Ungdom, sol og hav – og ja, det
ligner et maleri, vi har set før, for
netop i vort vintermørke land
kan sommeren virke som en eks-
plosion af sansninger, som inspi-
rerer digtere og malere.

Du danske Sommer, jeg elsker dig,
skønt du saa ofte har sveget mig.
Snart kolde Farver i Sky og Vand,

snart nøgne Piger ved hver en Strand.
Mer, mer, mer 
jeg dog dig elsker, hver Gang du ler.

Du er i Sindet jo lunefuld,
dog Hjertet inderst er pure Guld,
et Eventyr er dit glade Navn,
og Blomster lyser ud af din Favn.
Korn, Korn, Korn
i Drømme gror under Maanens Horn.

Naar dine Bølger mod Bredden gik,
beruset blaa som Gudinders Blik,
en Ungdom jubled din Lovsang ud,
kun klædt i Solskin og brunet Hud.
Ned, ned, ned
til Daab i Glemsel og Evighed!

Og når du strakte med åbent sind 
de lyse nætter i himlen ind,
imens det dufted’ af hyld og hø, 
vi bad: lad drømmen dog aldrig dø! 
Ak, ak, ak!
Vort hjerte svulmed’ af tro og tak.

Og stundom ud af din fulde Glød
sprang Lyn fra Skyen i Jordens Skød,
og Tordenlatter og Tordenregn
din Trolddom spændte fra Egn til Egn.
Vild, vild, vild
er, skønne Sommer, din Kraft og Ild.

Du danske sommer, min hilsen tag,
du lyse nat og du lyse dag!
Går tit du kold over landet hen,
jeg ved, du kommer dog hed igen!
Ja, ja, ja,
jeg ved, dit hjerte er guld endda.

NIELS LILLELUND
lillelund@jp.dk

Du danske
sommer

Det uendeligt store i
det uendeligt små – og
omvendt; Thøger
Larsen fremmaner
sommerens sanse-
indtryk.

BLÅ BOG

Thøger Larsen
(1875-1928)

Født og opvokset omkring
Lemvig, hvor han i en periode
virkede som landmålerassi-
stent og fra 1904-1923 som
redaktør for Lemvig Dagblad.

Han har udgivet en lang række
digtsamlinger og anses for at
være en del af 1890’ernes
symbolisme.

Thøger Larsen var en habil
amatørastronom, hvad der
stedvis afspejledes i hans
digtning.

Serie
SOMMERFORFATTERE
Danske forfattere elsker 
sommeren i Danmark – og
beskriver den både kærligt, ondt,
poetisk, drømmende og smerteligt.
Vi har samlet nogle af de bedste
sommercitater i en serie.

I de 40 år Niels Christian
Jensen har haft en stand, har
han kunnet se markedet
ændre sig. Engang var der
kun dyr på pladsen, men der
bliver færre og færre nu, fordi
pladsen i stedet bliver fyldt
op med skrammel, som han
siger. 

Kaninallé og Spejder Allé
ved siden af har altid været
hyggelige. Især Kaninallé.
Men de nye stande længere
østpå giver han ikke meget
for. Der kan man købe billige
klipklapper fra Kina, træsko,
massagestole, havefigurer og
en V8’er. 

Sidstnævnte er ikke, som
man kunne tro, en højtbuld-
rende bil, men en ølholder til
otte slotspilsnere – eller
andre dåser – med plads til
Underberg på siden. 

»Der er en anden stemning
derovre. Det virker, som om
de er lidt hævet over os andre
– som om de ikke rigtig gider
hilse på os, der har været her i
mange år,« siger han. 

I år er det også sidste år,
han har en stand, men det er,
fordi bentøjet ikke vil være
med længere. Nogle gange
glider kuglen ud af hofte-
skålen, og så må Niels Chri-
stian Jensen smide sig ned på
jorden.

»Så siger det ”smæk”, og så

er det ligesom på plads igen,
og det er ikke særlig rart, men
sådan er det jo,« siger han.

Når kroppen er slidt, er det
bedre at stoppe, mens legen
er god. Næste år nøjes han
med at komme på besøg, og
campingvognen, den er solgt
til en gammel ven på Vorbas-
se Marked.

Familieferien
De gamle venner er der man-
ge af, og flere er kommet på
markedet i årtier. Der er et par
landevejsriddere tilbage,
Bornholmeren og Tilt. Og
der er Jakob, som er frivillig i
smådyrsafdelingen, og som
er kendt som ”lærlingen”.
Lærling har han været i 24 år
i år. 

Og så er der ”ledvogteren”
– en kræmmer, der altid har
to mus med, så den ene kan
sidde på toppen af cowboy-
hatten, mens den anden
restituerer i ”pitten”. 

På nabogaden Spejder Allé
finder man Ritha og Viggo
Højmark Pedersen, der lige-
som Niels Christian Jensen er
på Vorbasse Marked for at
holde ferie.

Og så gør det da heller ikke
noget, hvis de sælger to høns,
som Viggo H. Pedersen siger,
men det er ikke det, der er
vigtigst. 

»Det er lidt, ligesom nogle
går på festival. Der er mange
her, vi kun ser den ene gang
om året, så det er lige så
meget sammenholdet,« for-
tæller han.

Familien har været afsted,
siden sønnen var en lille
dreng.

»Ja, og han er jo 44 år nu, så
det er nok omkring 40 år,«
fortæller Ritha Højmark
Pedersen. 

Også datteren Gitte er
med. Hun fyldte 35 år fredag,
og hun har holdt næsten alle
sine fødselsdage på Vorbasse
Marked. Det var kun lidt pin-
ligt det år, da hun i begyndel-
sen af sine 20’ere ankom fre-
dag, og hele Spejder Allé sang
fødselsdagssang for hende. 

Gitte har snakket med nog-
le andre kræmmere i brorens
telt – han sælger høns to
campingvogne længere nede
– og har hørt, at der er en halv
zebra oppe ved hestehand-
lerne. 

»Men det kan altså også
være, at det er en and,« ind-
skyder Ritha Højmark Peder-
sen. 

Altså en røverhistorie. Og
det er ikke utænkeligt. Histo-
rien bliver aldrig bekræftet
herfra, men det vil næppe
være en overraskelse, hvis
det var sandt.

VORBASSE MARKED

Tal og historie

Afholdes altid i uge 29. I år 
den 20.-22. juli. 

Har 250.000 besøgende. Til
sammenligning har Roskilde 
Festival 130.000.

Årets marked er det største 
nogensinde målt i antal stande.

Der er 650 kræmmere, 250
stande med smådyr og ca. 400
heste på pladsen.

Første marked fandt sted i år
1730.

Er hovedsagligt drevet af 
frivillige kræfter. Op mod 1.000
frivillige.

Der er selvfølgelig også både et
tivoli og øltelt på pladsen. Når det regner, må sagerne dækkes til i en fart, men det stopper ikke folk i at lede efter guldet, de ved er

gemt under presenningen. FOTO: BENJAMIN NØRSKOV

Niels Christian Jensen har haft en stand med kaniner i 40 år, men i år bliver det sidste. Bentøjet vil ikke
længere være med, men han kommer helt sikkert på besøg igen næste år. FOTO: BENJAMIN NØRSKOV

Du skal da have en
historie med til 
enhver ting. Og ens
syge bedstemor, hun
er blevet solgt nogle
gange.
Per Petersen, 
kræmmer på Vorbasse Marked


