
4   Herlev Bladet · Onsdag den 6. juni 2018

100 pct.  økologisk sommer
Gammelgaard i weekenden:

 »Du skal ud til Herlev, og lidt 
længere ud end Herlev, og 
så pludselig er der et skilt 
til Gammelgaard. Om det er 
meget langt, nej, nej, så langt 
er det heller ikke«. 

Det er en mobil-snakkende 
kvinde, der giver kørselsan-
visning til en bekendt i for-
bindelse med kulturcentrets 
nærmest berømte og tradi-
tionsrige Sommermarked i 
samarbejde med foreningen 
Plantefarverne. En årelang 
tradition og altså her også en 
tydelig indikation af, at mar-
kedet trækker folk langt uden 
for byens grænser. 

100 pct. økologisk...
Og man kan forstå det, for 
her er den ægte vare. Her er 

smykker, maling på sten, 
akvareller, uld, tørklæder, 
træting og alt muligt kunst-
håndværk. Her er også pool 
til tæerne, sandbunke med 
legeting og Hansen Is samt 
café med diverse fornøden-
heder. Og så var her,  i week-
enden, det mest fantastiske 
vejr, man måske overhovedet 
kunne forestille sig. 

Så fl otte ting...
Sommermarked på Gam-
melgaard er en tradition for 
mange mennesker. Vi taler f. 

eks. med nogle søde biavlere, 
som er her for femte gang og 
har prøvet alt slags vejr. Og så 
taler vi med Christiane Hec-
tor, forfatter og illustrator, 
som er på Sommermarked 
for første gang. Dels med sin 
smukke billedbog, Mormor, 
som udkom i foråret. Og dels 
med sit fl otte papirklip. Chri-
stine Hector ser sig omkring 
klædt i en fi n lang sommer-
kjole og har stor ros til mar-
ked og til kolleger.

»Så fl otte ting folk har«, 
bemærker hun. 

Christiane har medbragt 
parasol. Dels for at beskytte 
papirklippet mod solen. Og 
så også lidt sig selv selvføl-
gelig. For sol, det var der i 
weekenden.  På vej ud møder 
vi kunstner og forfatter Aase 
Bøll, som havde købt et fl ot 
blåt silketørklæde, som hun 
tænker kunne matche f. eks. 
den grønne kjole, hun havde 

SOMMERSTEMNING. Forfatter og illustrator Christiane Hector var en af de godt 65 udstillere, der var til Sommermarked på 
Gammelgaard i weekenden.  Fotos: Henrik Lüthcke. 

   Af Jørgen Nielsen

 ...så fl otte
ting folk har...

SOMMERMARKED

Gammelgaard sidste weekend

Årelang tradition for at præsentere håndværk og kunsthånd-
værk i samarbejde med foreningen Plantefarverne. 

 FAKTA

Reportage. Hverken vejr, stemning eller grund-
koncept fejlede noget, da Gammelgaard i week-
enden kastede sig ud i Sommermarked 2018.

på. Sådan skal det være! Sik-
ke et 100 pct. økologisk som-
mermarked. Det var sommer, 
det var sol, og i det her tilfæl-
de var det så lørdag. 


