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Hjallerup Markeds historie gennem 275 år
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Før 1744 var markedets navn Hundslund
Marked. Det var et såkaldt kildemarked,
som blev afviklet i MARKEDSDALEN, mellem Thorup og Dronninglund Slot.

I 1744 gav herremanden på Dronninglund
Slot Jacob Sewerin, tilladelse til at bygge en
kro syd for Hjallerup. Kroen skulle samtidig
stille jord til rådighed for afholdelse af
marked.
Kroen fik navnet Hedekroen, og efter at
kronprins Frederik i 1843 havde overnattet her, fik kromanden tilladelse til at kalde
kroen Frederikshvile.

Hjallerup Marked - en 275 års historie
Tidslinie

Tak for hjælpen til lokalhistorisk arkiv

I 1858 bliver krodelen solgt fra Frederikshvile og flyttet til en nybygget kro, som
var placeret, hvor den nye vej fra Nørresundby til Frederikshavn krydser vejen fra
Asaa til Ørum. FORPLIGTIGELSEN TIL AT
AFHOLDE MARKED FØLGER MED TIL DEN
NYE KRO.

Der blev i flere årtier afholdt marked den
fjerde torsdag i hver måned, undtagen i maj.
I de to første sammenhængende søgnedage
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i juni blev det store marked, der varede i tre
dage, afholdt. Det startede med forprang
den første dag.

I 1940 var der store tilførsler af heste. Der
kom opkøbere fra mange lande. Især Tyskland skulle bruge mange heste som trækkraft under krigen. Der afgik særtog med de
mange heste, direkte fra Hjallerup Station

Før 1744

1744 - 1858
1858 - 1965

til Tyskland. I de dage var der to lokomotiver, der rangerede de mange vogne med heste.

De mange landbrugsmaskiner og traktorer,
der efterhånden var dukket op, var ved at
udkonkurrere hestene. De overtog en del af
markedspladsen, derfor var markedet med
heste ved at uddø i 1950erne.

I 1955 prøvede man at lave brugtbilsmarked uden den store succes, og markedet
sygnede hen.
1965 skrev Aalborg Amtstidende dommedagsprofetier om Hjallerup Marked. Der var
efterhånden blevet bygget en del villaer på
markedspladsen, og de første forretninger i
gågaden var en realitet.

Der var efterhånden ikke meget markedsplads tilbage, og kroen var blevet fritaget
for pligten til at afholde marked, så fremtidsudsigterne for markedet var ikke gode.
Billedet viser centrets parkeringsplads på
den tidligere markedsplads,
med tivoliet i baggrunden.
5. årgang1/6 2019
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1966 - 1967

Nogle af byens borgere med Læge Halvor
Heuch i spidsen lejede den resterende markedsplads, formedelst kr. 2500,- pr år.
Med frivillig arbejdskraft, gav markedet det
første år et overskud på kr. 18.000,-, dermed
var der basis for at videreføre markedet i
byens regi.
Der blev indkaldt til møde med alle byens
foreninger, og i august 1966 dannede man
sammenslutningen SAMVIRKE, opkaldt efter brugsforeningens medlemsblad.
Markedet voksede, og i 1967 indså man, at
markedet ikke kunne være på pladsen ved
kroen, der efterhånden var blevet til forretningskvarter med tilhørende parkeringspladser. Derfor lejede man et stykke jord på
Bødkerbakken, gammelt navn for Østergade
mod øst, mellem byen og kirken. Så havde
man plads nok, troede man.

Efter en kraftig reklame i fjernsynet i tre
måneder, først med postmester Haulrich og
derefter med præsten Harald Nielsen, skete
der noget. De fortalte lystigt om markedet
og præsenterede det meget større, end det
reelt var dengang. Herefter fik markedet
for alvor vokseværk. Snart blev
også den nye
plads alt for lille.
Som det ses,
var der trængsel på nye plads
i Østergade. Billedet er fra markedet i 1968.

Det første restaurationstelt lejede man af
Flauenskjold kro. Markedet ejede ikke selv
telte dengang.

På markedet solgte kræmmere alt lige fra
vaskemaskiner til alverdens mærkeligste
ting.

Her ses den første formand for markedet,
efter det i 1966 var
blevet byens marked.
Det var postmester
Alfred Haulrich

1968 - 1971
1972 til nu

Markedsfolkene var så heldige, at gården
Søndergård blev sat til salg. Gården blev
købt, og det var meningen, at skuespilleren
Jens Okking skulle bo i stuehuset og lave
forskellige former for kunst i byen. På grund
af forskellige problemer blev det ikke til noget, og resultatet blev, at gården blev solgt,
men jorden beholdt man til markedsplads.
Efterhånden er der købt mere jord til, for
markedet vokser stadig, og tivoli og kræmmerne har kronede dage.
Søndergård, der skiftede navn til Markedsgården blev købt i 1971. Den blev solgt igen
kort efter, men markedsudvalget beholdt
jorden.
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I hele dette projekt med at afholde marked
var der en vigtig person, der vidste alt om
markedsdrift, nemlig tivolidirektør Hans Olsen og fru Gurli, der med rådgivning osv. fik
stor indflydelse på markedets vokseværk.
Deres kontakt med byen bevirkede også, at
deres bryllup og barnedåb foregik i Hjallerup Kirke. Deres barn fra dengang, Henriette driver stadig tivoli, når der er marked.

Markedet i 1984, blev også kaldt dronningemarkedet, fordi hendes majestæt Dronning

Margrethe og Prins Henrik var på besøg. De
blev så begejstrede, at de under en rundtur
på markedspladsen forcerede afspærringerne for at få en karruseltur.
Dronningen får blomster af markedsformand Preben Christensens datter, mens farmand ser til.

1984 var også året, hvor der skete den frygtelige flyveulykke, hvor en kunstflyverpilot
under opvisningen styrtede ned og blev
dræbt.

Meget af markedsfesten foregår i det store restaurationstelt, som er en vigtig og uundværlig del af markedet. Det er også her mange har
fundet sin kone / markedskæreste.
Siden midt i 1970erne, har der hvert år været
gudstjeneste i det store øltelt. Den afholdes
af byens præst i forbindelse med pensionistfrokosten, der hvert år har deltagelse af flere
hundrede af byens pensionister. I forgrunden
ses købmand Nørgaard Thomsen.

Vagabonder med deres hunde deltager altid
i stort antal i gudstjenesten. På billedet ses
Ragnhild Petersen midt blandt sine venner.
5. årgang1/6 2019
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Mønstring af heste foran kroen

Marked i Østergade omkring 1900 tallet, hvor
der kun er bygget nogle få huse. Til venstre ses
kroen, og i midten er det Østergade 5.

Et lidt nyere billede også med telte i baggrunden. Alle omegnens byer havde deres eget krotelt, så de kunne servicere deres lokale gæster.
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Låsby Svendsen har gennem mange år besøgt
markedet som kræmmer.

Kim Larsen optræder på markedet i 1989 for
mange tusinde tilhørere.
Det store telt på markedet bliver rejst ved
hjælp af frivillige.

Marked i Søndergade. Bemærk ingen fortove.
Kroen kan ses i baggrunden.

Markedsfrokosten klares af byens damer. I begyndelsen var det husmoderforeningens medlemmer, der klarede madtilberedningen.
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Hestehandel ved Dramhuset. Typisk billede fra
den tid, hvor professionelle
hestehandlere kunne kendes på de hvide kitler.
5. årgang1/6 2019

Alle fotos til denne artikel er venligst udlånt af lokalhistoriske arkiv.
Billedtekster er skrevet af Karl Jensen. Karl er født i Østergade i 1937 og har boet hele sit liv i Hjallerup. Han besidder derfor en enorm viden om Hjallerup Marked. Tak til
Karl Jensen for hans store engagement i denne artikel.

Fremtiden på Hjallerup Marked, set
med formandens briller
Hjallerup Marked lever sit eget liv med 80%
tradition. De resterende 20% tager afsæt i,
hvad der rører sig i samfundet, som f.eks.
bæredygtighed.
Keld Nielsen slår tilfreds ud med armene,
når han stolt beretter om frivilligheden, der
har godt 50 år på bagen. I år har vi netop
rundet de 2000. Fundamentet i Hjallerup
Marked, som vi skal værne om. Men hvad
gør, at 2000 mennesker samles om HM?
Svaret er enkelt: fællesskab og det sjove ved
at være frivillig.
Hestene har altid været sjælen på Hjallerup
Marked, og det vil de fortsat være. Salgsheste med købere fra ind- og udland kombineret med Ridestadion og islænderforeningen
Hekla, der har stævne hele søndagen, er et
stort aktiv for Hjallerup Marked. Rideklubben holder stævne i 3 dage og slutter af med
kvalifikation for Danmarksmesterskab i
holdspring.
Ligeledes er underholdning også en vigtig

brik, der arbejdes meget med. HM har en
lang tradition med Nordisk Tivoli. Derfor er
det et stort plus, at der netop er forhandlet
en kontakt forlængelse på plads med tivolis
3. generation.
Ungdommens aften ved den store ANR - fest
er også med til at fastholde HM på landkortet. Ikke mindst de sociale medier er med til
at sende flere tusinde unge til markedsteltet
torsdag aften, hvor de mødes med vennerne
og fester til ”deres” musik.
Uden kræmmere ingen marked. Med 5 ½
km kræmmergade er der noget til hele familien, fra barn til gammel. Markedsudvalget
arbejder med at tematisere noget af kræmmerdelen og finde nye nicher, som f.eks. bæredygtighed og antik. Man har hvert år et
emne, der sættes fokus på for at udvikle. I
år er det bæredygtighed, der skydes i gang.
Men, som formanden slutter af, det er kærneværdierne, der er i fokus, baggrunden for
det, vi laver.
5. årgang1/6 2019
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Kræmmerkaffe

Traditioner og sammenhold
Hjallerup marked har over tid skabt
traditioner for unge og gamle.
Dagplejer og børnehaver på marked
Årets 3. højtid, nemlig Hjallerup Marked
indledes traditionelt med børnenes fest,
inden markedet skydes i gang. En fest med
kagemand og underholdning med Joanna og
Claus.
I store grupper ankommer børnehaver på
række og geled og dagplejemødre med fyldte barnevogne til markedskroen. Her er der
dækket op til i alt 393 børn og voksne med
sodavand og kagemand. I år dog uden Hjallerup Børnehave, der i disse dage er på koloni.
Fra Dagplejerne fortæller Susanne, at dagen
i dag er en tradition for børn og voksne. Man
mødes og hygger sig med andre.
Efter Kagemand
og
sodavand
sætter Joanna og
Claus gang i underholdningen.

8

Et kæmpe HURRA for Hjallerup Marked får
teltdugen til at løfte sig, og så er stemningen
lagt. Mariehønen Evigglad, Vi kører bus, Min
tangokat, Æblemand og mange andre sange sætter gang i børnene med hop, tramp
og sving med numsen. Grønsværen foran
scenen er et bølgende hav af glade og begejstrede børn, der synger, danser og har det
bare sjovt sammen.
Jo, at mødes på markedspladsen er noget,
der starter tidligt.
Det er #nogetvigørsammen.
5. årgang1/6 2019

Karl 2 år: Jeg glæder mig til
cola og kage.

Det samme siger
Malou og Anna, begge 3 år og gode veninder. Det sjoveste
er kagemanden.

Fra Møllegården fortæller veninderne Clara og Sille, begge 4 år
glædestrålende, at de har glædet
sig meget til at komme ned på
markedspladsen og spise kage
og drikke cola.

Med regndråber i håret indfandt kræmmerne sig i Markedskroen torsdag morgen kl. 8.
Et morgenfrisk hold af frivillige i røde trøjer
stod klar med et 20 meter langt bord, fyldt
med rundstykker, ost, pølse og andre lækkerier. Dertil naturligvis juice, dampende
kaffe og the. Bænket ved 20 mands borde
indtages morgenmaden sammen med kolleger, venner eller helt nye bekendtskaber.
Snakken går lystigt, fællesskabstakten er
slået an ved kaffebordet. Det er #nogetvigørsammen.
Foran den ca. 200 mands store kræmmerskare af kræmmere står formand, Keld Nielsen op og byder velkommen til marked nr.
275. Ligeledes gør Erik fra Pladsudvalget,
mens Martin fra PR/underholdning kaster
et par håndfulde af gode musik- og kunstnernavne ud til bordene. JO, der bliver masser af spændende ting at gribe efter ved 275
års jubilæet på Hjallerup Marked.

Markedsgudstjeneste

Efter markedsfrokosten følger gudstjeneste for pensionister og landevejsriddere.
Sogne- og markedspræsten Marie forretter
gudstjenesten, og Hjallerup sangkor medvirker ved salmesangen. En stor og farverig
forsamling af landevejsriddere placeret på
første parket, de fleste siddende på gulvet
med hunde og kaffekander ved deres side.
De synger af karsken bælg og lever sig synligt ind i præstens ord om at have greb i livet. En på sin måde højtidelig tradition, der
på trods af larm fra markedstummel, gynger
og karruseller er et naturligt indslag i markedet gennem årene.

Mathias illustrerer med sine hænder 2 x 2 skydere, at han er 4 år.
Han fortæller begejstret, at han
kunne kende Pariserhjulet.

Lauge på 3 år glæder sig til
at høre musik. Hans yndlingssang er ”Når jeg trækker
skuffen ind”.

Ibi på 6 år vil gerne gå rundt og kigge
på karusseller. Men allermest glæder
hun sig til at danse til musikken

Lucia, 5 år er med børnehaven på markedspladsen for 2.
gang. Hun vil gerne op i Pariserhjulet, men det må vente
til det starter i morgen

Lærke, også på 5 glæder sig til at
høre musik.

Endelig er der Jonathan, 5 år, som
glæder sig til kagemand og sodavand.

#NogetViGørSammen
Pensionistfrokost

Hjallerup Marked inviterer hvert år på 2.
dagen byens pensionister til frokost i det
store markedstelt. Ca. 300 tilmeldte nyder
med stor glæde den traditionelle frokost ,
bestående af sild, grillet svinekølle og ost,
skyllet ned med øl og snaps. Til sidst kaffe
og roulade. Bænket ved lange borde nyder
den ældre generation hinandens selskab
med sludder til højre og venstre. Jo, det pensionisterne har gjort i flere år, lever 100%
op til markedets nye slogan #nogetvigørsammen. Traditionen tro har det de sidste
mange år været Hilda & Keld, der har sørget
for underholdningen, men i år tager man
hul på en ny tradition med Bjørn og Okay.

Stodderdåb

Nye stoddere navngives og
eller døbes foran scenen
efter gudstjenesten. Dette
foregår naturligvis i godt
dansk øl, der hældes over
hele corpus. Denne ceremoni er forbundet med et
forbud mod at gå i bad de
næste 3 dage.

5. årgang1/6 2019
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Alex

#NogetViGørSammen
Uden frivillige, intet marked

Igennem Hjallerup Markeds 275 år
har markedet udviklet sig til en årlig
begivenhed og tradition for børn, familier, venner, unge, kærestepar, pensionister, kollegaer og mange flere – og
ikke mindst de tusindvis af frivillige.
Men hvor kommer alle de frivillige fra?
Hvad laver de? Hvorfor gør de det?
Frivillige fra hele Danmark

I en by med godt 4.000 indbyggere nærmer
det sig overnaturlige kræfter at skaffe xxx
antal frivillige til de xxx antal vagter, som
Hjallerup Marked 2019 kræver. Selvom det
meste af byen er i gang, får vi også hjælp
udefra. De frivillige kommer fra hele Danmark.
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Uden frivillige, intet marked!
Så kort og kontant beskriver Keld Nielsen,
formand for Markedsudvalget, de frivilliges
betydning.
- Der er en helt særlig ånd her i byen under
Hjallerup Marked. Det er svært at beskrive –
man skal opleve det. Vi lever hvert vores liv
til hverdag, men den første weekend i juni
står vi sammen. Både for markedets, for byens og for fællesskabets skyld. År efter år
bliver jeg så imponeret over opbakningen
og det gode humør, som man møder hos de
frivillige – uanset om det drejer sig om barvagter, toiletrengøring, campingtilsyn, morgenoprydning eller alle de andre opgaver,
som de frivillige står for. Vi har aldrig været
så mange frivillige, som vi er i år, og de er
ALTAFGØRENDE for, at gæsterne får en god
oplevelse, og markedet overhovedet kan
lade sig gøre hvert år.

Omkring 25 år som
frivillig
(personaleudlevering
og leder i Rød Bar).
Hvorfor frivillig:
Det har været en
tradition i min familie
– mine forældre var også frivillige. Jeg
bor nu i Frederikshavn, men vender altid
”hjem” og hjælper med til markedet. Det
bedste ved Hjallerup marked er sammenholdet, og de gode venskaber, det bringer
med sig. Det er godt for byen og har givet
mange gode faciliteter gennem årene.
Bedste markedskøb:
Det må være nogle havemøbler jeg engang
købte, og som jeg senere solgte videre.

Kit

Flere år som frivillig
(fotoholdet i
PR-teamet).
Hvorfor frivillig:
For at støtte op om Hjallerup og vores foreningsliv. Det giver noget til samtlige af de
foreninger, der er i byen som fx spejder og
fodbold etc. Markedet giver glæde og gode
grin helt ned i maven. Sloganet #NogetViGørSammen betegner virkeligt Hjallerup
Marked så godt.
Bedste markedskøb:
Det må være den hest, jeg købte til min far
i Fars Dag-gave. En hest lavet af møtrikker. Han blev simpelthen så glad for den.
Vi køber næsten altid Fars Dag-gave på
Hjallerup Marked.

Louise

Flere år som frivillig
(fotoholdet i PR-teamet).
Hvorfor frivillig:
Vi er frivillige på Hjallerup Marked som
familie. Det er vigtigt for os, at børnene
lærer det, og at det er noget, vi gør sammen.
Bedste markedskøb:
En kæmpe hotdog – det er en tradition at
købe sådan en hvert år.

Torben

45 år som frivillig
(parkering, satellitbaren
og strøm).
Hvorfor frivillig:
Hjallerup marked er godt for byen og vores foreningsliv. Det giver sammenhold,
hygge og sjov.
Bedste markedskøb:
Det må helt klart være, da jeg købte for
400 kr. lodder og vandt en bil.

Freja

7 år som frivillig
(personaleudlevering, Rød Bar
og Markedskroen).
Hvorfor frivillig:
Markedet er lig med hygge, og fællesskabet er det bedste. Folk er glade og tilfredse. Der er altid en god stemning.
Bedste markedskøb:
Helt klart en kold øl.
5. årgang1/6 2019
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Kongen
Kim

15 år som frivillig
(parkering,
informationen og på
den anden side af ”baren” (det lovede vi
ham at skrive i anførselstegn))
Hvorfor frivillig:
At være frivillig er en del af dét at bo i
Hjallerup – en del af kulturen. Noget, som
både jeg selv og min familie nyder godt af.
Det har givet meget godt til byen.
Bedste markedskøb:
Det er en sjælden bog, jeg engang fandt
hos en antikva. Og selvfølgelig kolde fadøl
og hotdogs.

#NogetViGørSammen

Tom

Mere end 30 år
som frivillig
(Markedsudvalget og ansvarlig for 6.
klassernes oprydning hver morgen).
Hvorfor frivillig:
Fordi det er sjovt. Det er noget, som gavner byen og omegnen. En tredjedel af de
frivillige kommer ikke fra byen, og det er
jo fedt, at Hjallerup Marked kan samle
folk fra nær og fjern.
Bedste markedskøb:
De 80 par sokker, jeg købte for 6-7 år siden for 200 kr. Jeg har stadig nogle tilbage. Min kone var knap så begejstret for
købet som jeg.

#NogetViGørSammen
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Landevejsridder og udnævnt konge - er
kommet på Hjallerup Marked hele sit liv.
”Ja, jeg er kongen, det er jeg blevet valgt
som, til Egeskov marked. Jeg har været
det i snart et år. Jeg er ikke så meget for
at bestemme, men sådan er det – og nu er
jeg valgt” Fortæller han
Kongen har været på landevejen siden
1986, og deltog første gang i Hjallerup
marked da han var 5 år – og er kommet
her lige siden. Han er nu 59år.
Til spørgsmålet om, hvorfor han i sin tid
valgte at blive landevejsridder svarer han,
”Dovenskab” – jeg rejste med et tivoli, der mødte jeg Kristian, og så har jeg været på landevejen lige siden, - nogle gange
går jeg alene – andre gange sammen med
nogle”
Det der kendetegner Hjallerup marked er
at folk er utrolig snakkesalig – hele byen
hilser på.
Der er en hel klar rangorden blandt vagabonderne, bestående af Kongen, Kronprinsen, Dronningen (som er nuværende
konges x-kone), - og så en prinsesse.
Udnævnelse af de forskellige rang ordner
og titler foregår på Egeskov marked, hvor
dåb også foregår – på Hjallerup marked
foregår der navngivning.
Hvis du skulle have lyst til at være en del
af landevejens farende svende, så skal du
vide at der kun er tre regler: Ærlighed,
Venlig og Høflighed.

Kronprinsen. Lange Ben

Landevejsridder gennem en årrække
Han har sine tro følgesvende, hundene
bette og Brøndum med. Han betegner sig
selv som værende vagabond og landevejsridder.
Kronprinsen valgte selv i sin tid at blive
landevejsridder. Landevejen trak i ham,
og det er en livsstil og nu kan han ikke
lade være. Han har være på landevejen i
20 år.

Marie

Flere år som sognepræst - har afholdt
markedsprædiken mange gange
Det der skiller sig ud ved min årlige prædiken i markedsteltet, er at jeg tænker
meget på vagabonderne når jeg skriver
og forbereder min prædiken. Jeg har indtryk af at det der præger de tilhørende
under prædiken er stor eftertænksomhed og nærvær.
At komme her hvert år giver meget mening for mig – det gør det nu altid – men
dette er helt specielt. Dette er noget der
er vigtigt, - noget der får mig og os til at
stoppe op.

GørSam
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Paul

20. år på marked som gæst, så han kan i år
fejrer jubilæum. Paul Parmer, 65, fra Gosport Hampshire i Sydengland.
Det startede med et soldatertræf i Holland.
Her mødte han en Hjallerup-bo, så blev han
inviteret til Hjallerup Marked, og resten er
historie. Men historien er slet ikke slut endnu, for hvert år medbringer han resten af
familien, så vi ser frem til at møde familien
Parmer mange år fremover.
5. årgang1/6 2019
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Hestene er stadig en vigtig del af
Hjallerup Markeds DNA
Hestene har stadig en vigtig plads på
Hjallerup Marked. Hestehandlerne ankommer fredag morgen og handler på
traditionel vis. Heste spiller også en
større rolle i ridestævnet, hvor det giver en helt speciel stemning med markedets brede publikumsskare.

stehandlere ankommer fra hele landet samt
fra udlandet, for at gøre en god handel. For
hestehandlerne er det en gammel tradition
at komme på Hjallerup Marked, hvor der er
en helt speciel stemning omkring hestene.
Det er en fordel for både køber og sælger,
at hestene bliver vist frem med det samme,
hvilket giver en hurtigere og bedre handel.
Med fuld hus på hestepladsen forventes det,
at der vil ankomme omkring 300-400 heste. Interessen for hestehandel er dog ikke
faldende, da handlerne oftere foregår forud
for markedet via internettet. Nogle af hestene når derfor knap nok ikke at mærke markedspladsens græs under hovene før, de er
solgt.
Hestehandler, Palle Iversen, som i år kan fejre sit 50’års jubilæum som hestehandler på
Hjallerup Marked, har i år medbragt knap
30 heste. En time efter ankomst er syv heste allerede solgt. En anden hestehandler
ved navn Peter Jørgensen fortæller, at købere stod klar, da han ankom til markedspladsen og allerede efter en halv time var

hans tre medbragte friserheste solgt. Hvis
hestehandlerne ikke får deres heste solgt,
handler hestehandlerene internt på markedspladsen.
En hestehandel foregår stadig på gammeldags maner ved håndslag. En handel kan
sagtens tage det meste af en dag, hvis ikke
køber og sælger kan blive enige om prisen.
En hestehandel foregår ved at køber og sælger giver håndslag, når de kommer med et
bud. Hvis buddet accepteres gives der hånd.

Historien
Hjallerup Marked startede som et heste-

marked i 1744. Sidenhen er markedet også
blevet et kræmmermarked med tilhørende
tivoli, og et marked hvor der løbende afholdes store koncerter. Med omkring 20.000
heste i 1930-1950’erne nåede Hjallerup
Marked sit højdepunkt, men med maskinernes indtog i landbruget faldt interessen for
arbejdsheste. Hjallerup Marked anses dog
stadig for at være blandt Nordeuropas største hestemarkeder.
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Handlen med heste
Interessen for hestehandlen er fortsat meget stor. Der sælges mange forskellige typer
af heste på markedet såsom; showheste,
stævneheste, jyske heste og små ponyer. He-

5. årgang1/6 2019
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Heste en del af markedet på en ny
måde
Markedets DNA, hestene, tiltrækker sta-

dig gæsternes opmærksomhed, selvom det
ikke udelukkende omhandler hestehandel.
I forlængelse af markedspladsen foregår
nemlig noget helt specielt, som tiltrækker
de mange forbipasserende gæster; et stort
ridestævne finder sted under markedet. For
andet år i træk afholdes, i samarbejde med
Dansk Ride Forbund, et landsdækkende ridestævne i springridning. Stævnet i år siges
at være et af de største ridestævner i Hjallerup Rideklubs historie, der betragtes som
værende ”superligaen” indenfor springridning. Stævnet har op mod 1000 startende
ryttere, som kommer fra hele landet. Grundet den store tilslutning har Hjallerup Rideklub måtte opsætte 100 ekstra hestebokse,
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som hestene kan være i før og efter turene
på ridebanen.

De store stævner er normalt for kun for
hestefolk, men på Hjallerup Marked giver
det en helt speciel stemning, når folk, der
normalt ikke interesserer sig for hestesport, står og hænger over hænget, mens
de mærker suset fra hestenes spring. Flere af gæster udtaler om hestestævnet: ”Det
er anderledes, og det giver et godt afbræk i
markedshandlen”. Andre udtaler: ”Det er en
god mulighed for at se en sport, som man
normalt ikke ser”.
Stævnet startede allerede onsdag og løber
frem til lørdag, hvor der er finaler i de forskellige klasser. Dertil finder kvalifikation
til Danmarksmesterskaberne i ridebanespringning også sted lørdag.

Fokus på dyrevelfærd på Hjallerup
Marked
Fokusset på dyrevelfærden spiller en meget
stor rolle på Hjallerup Marked, der ligesom
tidligere år samarbejder med dyrelæger, Dyrenes beskyttelse og Hestens Værn. Det øgede fokus på velfærd er for både hestene på
markedspladsen, hestene, som er deltager
i ridestævnet og de andre dyr, der sælges i
forbindelse med markedet. Hjallerup Marked forsøger løbende at forbedre vilkårene
for hestene og de andre dyr, som allerede nu
anses for at være gode. Hestene tilses hver
morgen af en dyrlæge, ligesom frivillige løbende under markedet holder opsyn med
hestenes velvære. Hestene har fri adgang til
vand, hø, halm og græs. Derudover er der
opsat en stor overdækning til fri afbenyttelse for hestene, således de kan komme i ly
for sol og regn. Den syngende hestehandler,
som i år gæster Hjallerup Marked på 37. år,
og som både har medbragt heste og høns
fortæller, at ”forholdene under markedet
skal foregå på dyrenes præmisser”.

Særlige gæster
Nogle af de mere særprægede heste til markedet er de tre bryggerheste, som Carlsberg
har taget med. Det er en gammel tradition
at bryggerhestene besøger markedet, så efter en pause på ti år er hestene, på dette jubilæums år, igen at finde på Hjallerup Marked. Under markedet er det muligt at få en
tur i Carlsberg-hestevognen, som trækkes
af bryggerhestene. Den ene af rytterne fra
Carlsberg fortæller, at det er den helt særlige stemning, som får ham til at vende tilbage til Hjallerup Marked igen i år.

Islandsk hestestævne på Hjallerup
Marked
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På markedets sidste dag kan du opleve de
særlige islænderheste, når Hjallerup Marked igen i år afholder et større ridestævne i
samarbejde med HEKLA, Nordjysk Islandsheste forening. Så uanset om du er passioneret hesteekspert eller blot vil opleve hestene som en uundværlig del af Hjallerup
Marked, så kig forbi til tølt, pas og smukke
heste på søndag. Stævnet med de 60 startere starter klokken 8.00.
5. årgang1/6 2019
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Jubilæumsfesten er i fuld gang
ANR Live hitter igen!
Traditionen tro er torsdag aften øremærket til ANR Live, som igennem årene er blevet samlingspunktet for mange unge mennesker. I år bød programmet på DJ Høyer,
Faustix, Hedegaard, Bro og flere populære
kunstnere, som alle spillede op til gigantisk
fest i det store telt. ANR Live er især populært blandt de unge mennesker, og for mange er det blevet en fast tradition at mødes til
den populære koncert.
Stemningen var magisk, og alle dansede og
hoppede til musikkens rytmer, og der var
smil at finde alle vegne - både blandt gæster
og de frivillige bag barerne.
Udenfor teltet var der sat storskærm op, så
de besøgende udenfor også kunne følge med
på teltets scene, og det sendte god stemning
og musik rundt på pladsen.
Kl. 23.15 startede det store fyrværkerishow,
som man kunne se flere kilometer fra pladsen. Det blev et samlingspunkt på pladsen,
hvor alle stillede sig tæt sammen og nød at
kigge på de flotte raketter, som oplyste himlen over Hjallerup og markedspladsen.
Efter fyrværkeriet fortsatte festen i samme
tempo, og pladsen lukkede ned kl. 1, folk
krammede på gensyn, og mange skulle hjem
og være klar til fredag, som meldte om endnu et godt musikalsk program.
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Årets kræmmer
Hvert år kåres der årets kræmmer i tre
kategorier: Årets Kræmmer, Årets Hestekræmmer og Årets Børnekræmmer
Årets Kræmmer
Lasse Skov har været på Hjallerup Marked i de
sidste 15 år. I begyndelsen var det som ung mand
med familien i camplet. I dag præsenterer han en
stor og indbydende stand med smukke træting
fra Bali. Produkterne er håndskårne og kommer
fra en familie på Bali, som Lasse og hans kone
Janne besøger 2 gange årligt og støtter på forskellig vis; ex. med betalt universitetsuddannelse
til deres søn. Træerne, albisia, der bruges til produktionen, planter Lasse selv på Bali. De tager 5
år om at vokse sig store. Årets bestseller er eget
design: PYT SMIL skilt.

Årets Hestekræmmer

Mads Skjern blev meget imponeret og glad over
kåringen til årets kræmmer. I en alder af 9 måneder kom han første gang på Hjallerup Marked,
så i år er det hans 52. marked. Han og familien
bruger markedet til en fornøjelig familieudflugt
med fokus på heste, da datteren Anne også sælger heste. Så det er en rigtig hestefamilie.

Årets børnekræmmere

Emma 9år og Lucas 8år år, som begge går på Hjallerup skole. Lucas fortæller at de har solgt godt –
men det lige nu er Emma der har solgt mest. Det
er både børn og voksne som har købt ved deres
bod.
Emma fortæller at hun drømmer om at bruge de
tjente penge til køb af en kanin, - mor siger godt
nok nej, men jeg håber at kunne få lov alligevel.
Stort tillykke – og hermed en opfordring til deltagelse i næste års børnekræmmermarked, som altid finder sted om lørdagen, og som ikke alene er
en super oplevelse for børnene med god læring,
men også en go mulighed for at få ryddet op – og
ud i ungernes gamle legetøj.
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