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SINDAL: Duk. Duk. Sådan 
skulle det meget gerne lyde 
fra Borgerforeningens kar-
rusel her til formiddag.

Suk. Suk.
Sådan lød det til gengæld 

fra Peter Hjorth i går, da 
karrusellen ikke villle køre.

- Det er bare så irriteren-
de.

Peter Hjorth fyldte 53 år i 
går. Han havde ikke lige 
regnet med, at mange timer 
af dagen skulle foregå med 
at kæmpe med den gamle 

motor til karussellen.
Han er våbenmekaniker, 

så er vant til at få små dim-
ser til at makke ret, men i 
går ville det ikke rigtigt.

- Jeg tror, at motoren kan, 
når den har fået lov at hvile 
lidt, fastslog Peter Hjorth 
efter forgæves at have bøv-
let med maskineriet i tre ti-
mer.

Han kan mindes karrusel-
len tilbage til barndommens 
byfester.

 jb

Fødselsdag med snavsede 
fingre og en træls motor

Peter Hjorth kom uventet til at tilbringe en stor del af sin 
fødselsdag med at reparere karrusellen.  

Der skal være gøgl på et marked, mener Ivar Steffensen.  

SINDAL: Gøgl. Der skal 
være masser af gøgl på et 
marked. 

Det mener Ivar Steffen-
sen, Sindal, som er aktiv ved 
Sindal Marked som parke-
ringsvagt.

- Der er mange, der synes, 
at ølteltet er det vigtigste. 
Jeg kan godt lide en øl, men 
det er altså alt det der med 
radiobiler og karrussel, der 
gør det til et rigtigt marked. 
Det er simpelthen det, der 

skaber den specielle mar-
kedsstemning.

Ivar Steffensen ved, hvad 
han tale om, for han har væ-
ret på Sindal Marked siden 
starten for 19 år siden. De 
sidste 17 år har han været 
hjælper for at være med til 
at skaffe et overskud til 
kommunens foreninger.

 jb

Gøgl hører sig til på et marked

SINDAL: Der var flere bo-
der med fisk på årets Sindal 
marked. Én af dem, der var 
meget glad for det, var hun-
den Buller. Det er en otte år 
gammel newfoundlænder, 
som prøvespiste den ene 
godbid efter den anden.

- Det er ikke så mærkeligt, 
at den kan lide fisk. Den har 
selv svømmehud mellem 
poterne og er en rigtig vand-
hund. I gamle dage blev den 
brugt til at slæbe fiskebåde-
ne på land på Newfound-

land, fortæller Bullers ejer, 
Peter Andersen, Løkken.

Han mente, at hunden el-
sker markeder, fordi der er 
så mange glade mennesker, 
der vil snakke med den.

- Små børn kommer helt 
hen til ham, for de tror det 
er en bamse, smiler Peter 
Andersen. 

Han giver sin hund mange 
sild, fordi det er med til at 
gøre pelsen blød.

 jb

En hund efter markeder 
og masser af fisk

Peter Andersens hund, Buller, er vild med markeder.  

Ton na Ro sen dal med nie cen Ma rie Loui se - og så præ mi en 
fra tom bo la en.  

SIN DAL: Hes te og en god 
tom bo la.

Ton na Ro sen dal fra Øs ter-
vrå er ikke tvivl, da hun bli-
ver spurgt, hvad der ef ter 
hen des me ning ska ber et rig-
tigt godt mar ked.

- Jeg er al tid lige hen ne og 
kig ge på hes te ne, for det hø-
rer sig til, at man skal det. 
Og så skal jeg i tom bo la en, 
for kla rer Ton na Ro sen dal.

Her vandt hen des nie ce 
Ma rie Loui se et badeværel-

sessæt, så det var ikke så dår-
ligt.

- Jeg er til Sin dal mar ked 
hvert ene ste år. Mås ke for di 
det er det før ste. Jeg kan 
godt lide det, og så er det 
rart at støt te no get godt, si-
ger Ton na Ro sen dal.

Over skud det fra mar ke det 
i Sin dal går til Sin dal Ri de-
klub og Sin dal Id ræts for en-
ing.

I år hol des mar ke det for 
19. gang.

In tet mar ked uden tom bo la

Af Jane Bünemann
jane.buenemann@nordjyske.dk

SINDAL: - Det går sådan set 
meget godt. Vi kan jo ikke have 
rekord hvert år.

Sådan lød det i går eftermid-
dags fra Henning Henriksen fra 
markedsudvalget under Sindal 
Marked.

Man må jo indrømme, at vej-
ret ikke har været helt som det 
plejer under Sindal marked. Det 
har nemlig som regel været ka-
rakteriseret ved strålende sol og 
herligt sommervejr. I år er det 
mere som en almindelig dansk 

sommer: Skif-
tende og indi-
mellem hun-
dekoldt.

- Vi er jo no-
get vejrafhæn-
gige. Jeg vil 
regne med, at 
vi mister om-
kring 20 pct. af 
vores indtæg-
ter plus at der 
er ekstraudgif-
ter. Men det er 
da ærligt talt 
billigt sluppet. 
Det kunne da 
lige så godt 
have regnet 

alle fire dage, mener Henning 
Hendriksen.

Karrusel drillede
Det var ikke bare vejret, der 
drillede. Det gjorde også Bor-
gerforeningens gamle karrusel.

Fredag strejkede den gamle 
karrusel og lørdag var den gal 
igen. Brødrene Peter og Svend 
Hjorth stod på hovedet i maski-
neriet inde i midten.

- Nu må der altså snart nogen 
unge til. Nu har vi kørt med den 
her i 30 år, lød det lidt træt fra 
Svend Hjorth.

Peter Hjorth skulle egentlig 
have haft en fridag, for han hav-

de fødselsdag i år. Han skulle 
bar lige en lille tur hen på mar-
kedet for at kigge, men så var 
det bare frem med værktøjskas-
sen for at se på den gamle kar-
ruselmotor, der stammer helt 

fra 1934.
- Borgerforeningen har haft 

den i masser af år. Den er ær-
gerligt, at den er gået i stå lige 
nu, for det er jo nu vi skal tjene 
penge ind til foreningen, forkla-

rer Mads Høngård.
Borgerforeningen plejer at 

køre 20.000 kr. ind på de fire 
markedsdage, så det er med at 
krydse fingre for, at den kan 
klare de sidste timer i dag.

Der kan købes stort set alt på 
markedet. Det er lige fra pikant 
undertøj med pelsbesætning 
over tørrede fisk til vugger i træ. 
Mange elsker den uformelle 
handelsform, hvor prisen kan 

diskuteres i det uendelige.
Mange af kræmmerne er de 

samme år efter år. Nogle er halv 
proffe, der drager fra marked til 
marked for at sælge varerne, 
mens andre har gjort det til en 

fast og underholdende tradition 
at holde Kr. Himmelfartsferie 
på Sindal Marked.

Nogle af dem er vennerne 
Michael Bo Larsen og Kristian 
Stecher, som slapper af fra den 
daglige dont med at sælge alt 
muligt - videoer, mærkelige 
handsker, lp’er og cd’er. Fire 
andre venner er også på pladsen 
med en anden bod.

- De andre er altså taget til 
bryllup lige nu, forklarer Mi-
chael Bo Larsen samtidigt med, 
han prøver at sælge en brugt cd.

De bor under markedsdagene 
i villateltet, som er udgangs-
punktet for for-
retningen.

- Det er altså 
så sjovt. Vi hyg-
ger os med det. 
Min søn Lucas 
har også været 
her for at sælge 
sit gamle lege-
tøj, siger Mi-
chael Bo Lar-
sen.

H y g g e d e 
kræmmerne sig, 
så gjorde publi-
kum tilsynela-
dende også - 
sommerkulde 
eller ej. Der var 
lange køer til pølsevognene, og 
der var da det klare lyspunkt, at 
den kolde fadøl ikke blev varm 
lige med det samme.

Allerede klokken ni her til 
morgen åbner Sindal Marked til 
den sidste markedsdag i år. 
Klokken ti åbner Sejrs Tivoli 
igen for forlystelserne. Mellem 
11 og 17 afvikles Soldal Rock, 
der kulminerer med præmieud-
delingen klokken 17, hvor også 
tombolaens hovedgevinst på et 
gavekort på 25.000 kr. udtræk-
kes.

Mellem 13 og 15 fremviser 
Avlsforeningen for Shetlands-
ponyer ponyer til avl og brug.

Fire femtedele kom trods vejret
SINDAL MARKED: Det triste vejr kunne ikke holde folk hjemme - kun Borgerforeningens karrusel havde det svært

Lille Victor var ikke i tvivl om, at han gerne 
ville have en lille elektrisk motorcykel 
- akkurat ligesom mors. Heidi Yde havde 
sammen med familien taget turen fra Skærum 
til Sindal Marked. På ægte markedsvis blev 
der indledt forhandlinger om prisen, men det 
er uvist for NORDJYSKE, om lille Victor rent 
faktisk kom hjem med motorcyklen eller ej.  

Selvom vejret ikke artede sig som det 
allerbedste markedsvejr, så var der i går 
masser af mennesker inde på markedspladsen 
i Sindal.  

Det var ikke let for brødrene Peter og Svend Hjorth at koncentrere sig om reparationen af Borgerforeningens karrusel, for mange mennesker havde lige en frisk 
kommentar. Forhåbentlig er karrusellen klar til børnene i dag.  FOTO: KURT BERING

“Det er ærger-
ligt, at den er 
gået i stå lige nu, 
for det er jo nu, vi 
skal tjene penge 
ind til forenin-
gen”. 
Mads Høngård, 
Sindal Borgerforening

”Men det er da 
ærligt talt billigt 
sluppet. Det 
kunne da lige så 
godt have regnet 
alle fi re dage”.
Henning Hendriksen, 
medlem af markeds-
udvalget ved Sindal 
Marked.


