
Vorbasse Markeds platte i 25 år.

Når Vorbasse nævnes som markedsbyNår Vorbasse nævnes som markedsbyNår Vorbasse nævnes som markedsbyNår Vorbasse nævnes som markedsby
så er det en kær markedsdille.så er det en kær markedsdille.så er det en kær markedsdille.så er det en kær markedsdille.

I tusinde år er der gået ry,I tusinde år er der gået ry,I tusinde år er der gået ry,I tusinde år er der gået ry,
formedelst den hellige kilde.formedelst den hellige kilde.formedelst den hellige kilde.formedelst den hellige kilde.

I nitten hundrede syv ti enI nitten hundrede syv ti enI nitten hundrede syv ti enI nitten hundrede syv ti en
gav fru og hr. Okholm en gave.gav fru og hr. Okholm en gave.gav fru og hr. Okholm en gave.gav fru og hr. Okholm en gave.
De satte liv udi marked´ igenDe satte liv udi marked´ igenDe satte liv udi marked´ igenDe satte liv udi marked´ igen
ved enved enved enved en markedsplatte at lave.markedsplatte at lave.markedsplatte at lave.markedsplatte at lave.

Den første i række her forestår,Den første i række her forestår,Den første i række her forestår,Den første i række her forestår,
hvor man har bestridt sig for valget.hvor man har bestridt sig for valget.hvor man har bestridt sig for valget.hvor man har bestridt sig for valget.

En handel med heste her foregår,En handel med heste her foregår,En handel med heste her foregår,En handel med heste her foregår,
Og sluttes med håndslag af salget.Og sluttes med håndslag af salget.Og sluttes med håndslag af salget.Og sluttes med håndslag af salget.

Den anden kom så i to og halvfjersDen anden kom så i to og halvfjersDen anden kom så i to og halvfjersDen anden kom så i to og halvfjers
med Vorbasse Krigshavn i ramme.med Vorbasse Krigshavn i ramme.med Vorbasse Krigshavn i ramme.med Vorbasse Krigshavn i ramme.

Det var Labri med talDet var Labri med talDet var Labri med talDet var Labri med talent for kommers,ent for kommers,ent for kommers,ent for kommers,
der ej gjorde krigshavnen skamme.der ej gjorde krigshavnen skamme.der ej gjorde krigshavnen skamme.der ej gjorde krigshavnen skamme.



Dette års platte fra syv ti tre,Dette års platte fra syv ti tre,Dette års platte fra syv ti tre,Dette års platte fra syv ti tre,
eeeer,r,r,r, Vig, hotelVig, hotelVig, hotelVig, hotel,,,, og deog deog deog detttt gamle husgamle husgamle husgamle hus....

Fra datidens bydel, man her kan se,Fra datidens bydel, man her kan se,Fra datidens bydel, man her kan se,Fra datidens bydel, man her kan se,
hvor handles med ahvor handles med ahvor handles med ahvor handles med alllltttt,,,, fra hest til mus.fra hest til mus.fra hest til mus.fra hest til mus.

Og platten med Vorbasse kirke på,Og platten med Vorbasse kirke på,Og platten med Vorbasse kirke på,Og platten med Vorbasse kirke på,
uuuudkom i år syv ti fire.dkom i år syv ti fire.dkom i år syv ti fire.dkom i år syv ti fire.

I hundred´af år, har man kunnet gåI hundred´af år, har man kunnet gåI hundred´af år, har man kunnet gåI hundred´af år, har man kunnet gå
ad stien med hedelyngs spire.ad stien med hedelyngs spire.ad stien med hedelyngs spire.ad stien med hedelyngs spire.

Så fik man møllen på platten det år,Så fik man møllen på platten det år,Så fik man møllen på platten det år,Så fik man møllen på platten det år,
Hvor saga kan føres tilbageHvor saga kan føres tilbageHvor saga kan føres tilbageHvor saga kan føres tilbage

Til krigen med lidelse, død og sår,Til krigen med lidelse, død og sår,Til krigen med lidelse, død og sår,Til krigen med lidelse, død og sår,
og grundlovens spirende dage.og grundlovens spirende dage.og grundlovens spirende dage.og grundlovens spirende dage.



Stationen med røde hestevogneStationen med røde hestevogneStationen med røde hestevogneStationen med røde hestevogne,,,,
ses på sporene i seksses på sporene i seksses på sporene i seksses på sporene i seks og halvfjers,og halvfjers,og halvfjers,og halvfjers,

Her flyttes heste til landets sogne,Her flyttes heste til landets sogne,Her flyttes heste til landets sogne,Her flyttes heste til landets sogne,
og til udlande på kryds og på tværs.og til udlande på kryds og på tværs.og til udlande på kryds og på tværs.og til udlande på kryds og på tværs.

Hvad platten fortæller fra syv og halvfjers,Hvad platten fortæller fra syv og halvfjers,Hvad platten fortæller fra syv og halvfjers,Hvad platten fortæller fra syv og halvfjers,
Er noget det bedste man viserEr noget det bedste man viserEr noget det bedste man viserEr noget det bedste man viser
Fra datiden her, og i dette versFra datiden her, og i dette versFra datiden her, og i dette versFra datiden her, og i dette vers
mejeriet, der fik mange priser.mejeriet, der fik mange priser.mejeriet, der fik mange priser.mejeriet, der fik mange priser.

Det år blev skolen såDet år blev skolen såDet år blev skolen såDet år blev skolen så plattens motiv,plattens motiv,plattens motiv,plattens motiv,
Den gamle, må dertil vel føjes.Den gamle, må dertil vel føjes.Den gamle, må dertil vel føjes.Den gamle, må dertil vel føjes.

Den første bekom i syttentals liv,Den første bekom i syttentals liv,Den første bekom i syttentals liv,Den første bekom i syttentals liv,
med den man så ej kunne nøjes.med den man så ej kunne nøjes.med den man så ej kunne nøjes.med den man så ej kunne nøjes.



Østergård blev syv ti ni kastet lods,Østergård blev syv ti ni kastet lods,Østergård blev syv ti ni kastet lods,Østergård blev syv ti ni kastet lods,
en gård med bevægede dage.en gård med bevægede dage.en gård med bevægede dage.en gård med bevægede dage.

Det handler om ældgammelt ryttergods,Det handler om ældgammelt ryttergods,Det handler om ældgammelt ryttergods,Det handler om ældgammelt ryttergods,
og kro for årtier tilbage.og kro for årtier tilbage.og kro for årtier tilbage.og kro for årtier tilbage.

DeDeDeDen tn tn tn tiende platte fra marked komiende platte fra marked komiende platte fra marked komiende platte fra marked kom
Ved kvart tusind års jubilæet,Ved kvart tusind års jubilæet,Ved kvart tusind års jubilæet,Ved kvart tusind års jubilæet,

Da dette fik dagen, og tid og rum,Da dette fik dagen, og tid og rum,Da dette fik dagen, og tid og rum,Da dette fik dagen, og tid og rum,
at handle med heste og kræet.at handle med heste og kræet.at handle med heste og kræet.at handle med heste og kræet.

Og platten otOg platten otOg platten otOg platten ot----en er den gamle brugsen er den gamle brugsen er den gamle brugsen er den gamle brugs
tilbage fra hundredårsskiftet.tilbage fra hundredårsskiftet.tilbage fra hundredårsskiftet.tilbage fra hundredårsskiftet.

Der var nogle mænd, der købte et hus,Der var nogle mænd, der købte et hus,Der var nogle mænd, der købte et hus,Der var nogle mænd, der købte et hus,
og fik brugsforeningen sog fik brugsforeningen sog fik brugsforeningen sog fik brugsforeningen stiftet.tiftet.tiftet.tiftet.



Så kom man frem til otte ti toSå kom man frem til otte ti toSå kom man frem til otte ti toSå kom man frem til otte ti to
Med lægen i årsplattens navle.Med lægen i årsplattens navle.Med lægen i årsplattens navle.Med lægen i årsplattens navle.

Og gammelt det er, må enhver da tro,Og gammelt det er, må enhver da tro,Og gammelt det er, må enhver da tro,Og gammelt det er, må enhver da tro,
ved synet af fremskudte gavle.ved synet af fremskudte gavle.ved synet af fremskudte gavle.ved synet af fremskudte gavle.

Det kan vel og ske, at man også fårDet kan vel og ske, at man også fårDet kan vel og ske, at man også fårDet kan vel og ske, at man også får
lidt smerter i sjælen og sindet.lidt smerter i sjælen og sindet.lidt smerter i sjælen og sindet.lidt smerter i sjælen og sindet.

Besøge man kan så vor præstegård,Besøge man kan så vor præstegård,Besøge man kan så vor præstegård,Besøge man kan så vor præstegård,
som ses hsom ses hsom ses hsom ses her på tre og firser på tre og firser på tre og firser på tre og firs----bindet.bindet.bindet.bindet.

I nitten hundrede fire otI nitten hundrede fire otI nitten hundrede fire otI nitten hundrede fire ot----titititi
Kom sparekas´ huset på platte.Kom sparekas´ huset på platte.Kom sparekas´ huset på platte.Kom sparekas´ huset på platte.
Det lå derude i Nebel helt fri,Det lå derude i Nebel helt fri,Det lå derude i Nebel helt fri,Det lå derude i Nebel helt fri,
hjalp sognebørn atter og atter.hjalp sognebørn atter og atter.hjalp sognebørn atter og atter.hjalp sognebørn atter og atter.



Men også håndværket skul´ gerne med,Men også håndværket skul´ gerne med,Men også håndværket skul´ gerne med,Men også håndværket skul´ gerne med,
I otte ti fem så det skete.I otte ti fem så det skete.I otte ti fem så det skete.I otte ti fem så det skete.

Med værksted og bo for den gæve smeMed værksted og bo for den gæve smeMed værksted og bo for den gæve smeMed værksted og bo for den gæve smed,d,d,d,
der mangen et kunstværk beredte.der mangen et kunstværk beredte.der mangen et kunstværk beredte.der mangen et kunstværk beredte.

Motivet på platten, der kom det årMotivet på platten, der kom det årMotivet på platten, der kom det årMotivet på platten, der kom det år
I otte ti seks, skal man prenteI otte ti seks, skal man prenteI otte ti seks, skal man prenteI otte ti seks, skal man prente

et vers om den gamle gæstgivergård,et vers om den gamle gæstgivergård,et vers om den gamle gæstgivergård,et vers om den gamle gæstgivergård,
hvor man også post kunne hente.hvor man også post kunne hente.hvor man også post kunne hente.hvor man også post kunne hente.

I otI otI otI ot----ti syv kendes plattens motiv,ti syv kendes plattens motiv,ti syv kendes plattens motiv,ti syv kendes plattens motiv,
Som skolen den nye fra fyrre,Som skolen den nye fra fyrre,Som skolen den nye fra fyrre,Som skolen den nye fra fyrre,

ihvor der blevihvor der blevihvor der blevihvor der blev plads til et bedre liv,plads til et bedre liv,plads til et bedre liv,plads til et bedre liv,



da udenomspladsen blev større.da udenomspladsen blev større.da udenomspladsen blev større.da udenomspladsen blev større.

Motivet på platten det herrens årMotivet på platten det herrens årMotivet på platten det herrens årMotivet på platten det herrens år
I otte ti otte man kendte,I otte ti otte man kendte,I otte ti otte man kendte,I otte ti otte man kendte,

for det var Vorbasses fattiggård,for det var Vorbasses fattiggård,for det var Vorbasses fattiggård,for det var Vorbasses fattiggård,
hvor sognets almue da endte.hvor sognets almue da endte.hvor sognets almue da endte.hvor sognets almue da endte.

Den næste der kom i otte ti niDen næste der kom i otte ti niDen næste der kom i otte ti niDen næste der kom i otte ti ni
Med byens missionshus i skue.Med byens missionshus i skue.Med byens missionshus i skue.Med byens missionshus i skue.

Det byggeDet byggeDet byggeDet byggedes om, sidendes om, sidendes om, sidendes om, siden----hen fordi,hen fordi,hen fordi,hen fordi,
man ønskede langt større stue.man ønskede langt større stue.man ønskede langt større stue.man ønskede langt større stue.

Kirke, missionshus og kro på remsKirke, missionshus og kro på remsKirke, missionshus og kro på remsKirke, missionshus og kro på rems
Man har her på markeds´årsplatte.Man har her på markeds´årsplatte.Man har her på markeds´årsplatte.Man har her på markeds´årsplatte.



Nu vil man så her i nitten halvfemsNu vil man så her i nitten halvfemsNu vil man så her i nitten halvfemsNu vil man så her i nitten halvfems
med forsamlingshuset at glatte.med forsamlingshuset at glatte.med forsamlingshuset at glatte.med forsamlingshuset at glatte.

Og så er det atter lidt om igenOg så er det atter lidt om igenOg så er det atter lidt om igenOg så er det atter lidt om igen
Med lægernes bolig i menteMed lægernes bolig i menteMed lægernes bolig i menteMed lægernes bolig i mente....

Her er og tiden jo skruet lidt hen,Her er og tiden jo skruet lidt hen,Her er og tiden jo skruet lidt hen,Her er og tiden jo skruet lidt hen,
derhen man et børnehjem kendte.derhen man et børnehjem kendte.derhen man et børnehjem kendte.derhen man et børnehjem kendte.

I nitten hundrede ogI nitten hundrede ogI nitten hundrede ogI nitten hundrede og ni tini tini tini ti totototo,,,,
motivet dette år skal visemotivet dette år skal visemotivet dette år skal visemotivet dette år skal vise

hele, hele egnens købmandsbohele, hele egnens købmandsbohele, hele egnens købmandsbohele, hele egnens købmandsbo,,,,
som kunderne de gerne ville prise.som kunderne de gerne ville prise.som kunderne de gerne ville prise.som kunderne de gerne ville prise.

Den markedsplatte man nu skal se,Den markedsplatte man nu skal se,Den markedsplatte man nu skal se,Den markedsplatte man nu skal se,
Er ikke den sidste i raEr ikke den sidste i raEr ikke den sidste i raEr ikke den sidste i raden.den.den.den.

Den er ifra nitten og ti ni treDen er ifra nitten og ti ni treDen er ifra nitten og ti ni treDen er ifra nitten og ti ni tre



med udgiverens hjem i staden.med udgiverens hjem i staden.med udgiverens hjem i staden.med udgiverens hjem i staden.

I ni ti fire vi lige skal ha´I ni ti fire vi lige skal ha´I ni ti fire vi lige skal ha´I ni ti fire vi lige skal ha´
Et slagtehus hos Tage Madsen.Et slagtehus hos Tage Madsen.Et slagtehus hos Tage Madsen.Et slagtehus hos Tage Madsen.

Det vides jo ikke, hvornår det var fra,Det vides jo ikke, hvornår det var fra,Det vides jo ikke, hvornår det var fra,Det vides jo ikke, hvornår det var fra,
men ligger på gadejordspladsen.men ligger på gadejordspladsen.men ligger på gadejordspladsen.men ligger på gadejordspladsen.

bringer et glimt fra De gamles Hjembringer et glimt fra De gamles Hjembringer et glimt fra De gamles Hjembringer et glimt fra De gamles Hjem
På platten i niPå platten i niPå platten i niPå platten i ni ti femti femti femti fem----året.året.året.året.

Blev bygget i fyrre til alle dem,Blev bygget i fyrre til alle dem,Blev bygget i fyrre til alle dem,Blev bygget i fyrre til alle dem,
der syntes at være lidt såret.der syntes at være lidt såret.der syntes at være lidt såret.der syntes at være lidt såret.

Måske skal man slutte lyrikken herMåske skal man slutte lyrikken herMåske skal man slutte lyrikken herMåske skal man slutte lyrikken her
Om platterne smukke og gode.Om platterne smukke og gode.Om platterne smukke og gode.Om platterne smukke og gode.

Med tak til udgiver for alle enhver,Med tak til udgiver for alle enhver,Med tak til udgiver for alle enhver,Med tak til udgiver for alle enhver,
for egnspræg i den periode.for egnspræg i den periode.for egnspræg i den periode.for egnspræg i den periode.

Tekst og foto: N.A.Johansen og Kristian JohansTekst og foto: N.A.Johansen og Kristian JohansTekst og foto: N.A.Johansen og Kristian JohansTekst og foto: N.A.Johansen og Kristian Johansenenenen




