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Unge som ældre kigger på
de tusindvis af ting, der blev
præsenteret i Gigantium.

AALBORG • VENDSYSSEL • HIMMERLAND • THY/MORS

- Da tv-udsendelserne for nogle år siden tog fat med loppefund og -markeder,
kunne vi straks mærke en øget interesse. Og det er jo bare blevet ved. siger arrangør Jakob Hansen fra JH Arrangementer, der står bag kræmmermarkedet i Gigantium.
Mange pensionister kaster sig
over kræmmerfaget, når de får
tid til at dyrke deres hobby.

Martin Dahl fra Herning, der selv havde en markedsstand, fandt en mannequindukke i 50’er-stil hos kræmmerkollegaen Kirsten Wiinrank fra Hals.

Nostalgien rykkede ind
Af Dorrit Gap
Jensen
dorrit.jensen
@nordjyske.dk

Foto: Peter Broen
peter.broen
@nordjyske.dk

AALBORG: Ikke alt behøver at være
ganske nyt og moderne. Det vidner
et blik rundt i Gigantiums store hal
om, hvor Nordjyllands største
kræmmer- og loppemarked rykkede ind i weekenden.
Her blander bedstemors porcelæn sig med facetslebne krystalkarafler, madam blå og gamle emaljeskilte.

I andre boder knejser udstoppede fugle side om side med keramikfade og gamle lp-plader. Eller
skindtæpper og en Storm P-plakat.
Ja, stort set alt er til salg i de
mange stande, hvor et væld af ting
er hentet fra lofter og kældre. Enten af private ’en-gangs-kræmmere’ eller andre private ’weekendkræmmere’, der typisk er pensionister, mens kun 10-15 procent af
varerne er nye, eksempelvis tasker
og tøj, der sælges af professionelle.
Tv-program øger interessen
Bag markedet står aktøren JH Arrangementer, og arrangør Jakob
Hansen fortæller, at siden han for
otte år siden for første gang arrangerede markedet i Gigantium, har
det haft vokseværk.

Blot siden sidste år er der kommet 50 flere stande til, så der nu er
i alt 300 stande i den store hal.
- I flere år lå antallet af både stande og besøgende stabilt, men da tvudsendelserne for nogle år siden
tog fat med loppefund og -markeder, kunne vi straks mærke en øget
interesse. Og det er jo bare blevet
ved.
- Vi laver denne type markeder i
11 danske byer, og tendensen med
en meget større interesse er den
samme over hele landet, konstaterer Jakob Hansen.
Stort værktøj til pynt hitter
Mellem de mange stande møder vi
Gert Thomsen fra Hou, der sammen med sin hustru er blandt de
mange pensionister, som har ka-

stet sig over kræmmerfaget og ofte
sælger ud af sine gamle ting.
- Det meste af det, jeg sælger,
stammer fra min fars smedeværksted i Aalborg. Andre af tingene er
noget, jeg har fået af venner og bekendte.
- De helt store værktøjsting, eksempelvis en kæmpe rørtang, hitter hos mig, og det er ikke kun
mænd, som køber. Også mange
unge kvinder, fordi de fleste bruger jo ikke værktøjet, det er til pynt.
- Jeg havde en rigtig god omsætning i går, lyder det fra Gert Thomsen, der dog mener, at salgsbeløbet
skal forblive en hemmelighed.
Den pensionerede smed understreger dog, at der for ham ikke er
penge i at være kræmmer.
- Nej, jeg kan ikke leve af det,

men der er måske til en hyggelig
aften, siger en smilende Gert
Thomsen.
Hvad, der driver ham som kræmmer, er også, at der er masser af
godt socialt samvær med de øvrige
standholdere, når de mødes ved
forskellige markeder.
Ud over at være med i Gigantium, deltager han ofte på Lagunen
Kræmmermarked i Hals og er desuden kræmmerchef for Skansefest
i Hals.
Hygge og socialt samvær
Også veninderne Jenny Dahl fra
Nørresundby og Hanne Kristensen
fra Aalborg sidder og hyggesnakker ved deres stande, hvor de sælger alt fra krystalglas til porcelæn
og kongelige figurer.
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Alt fra Musselmalet til
Mågestel og Blå Blomst
var til salg i Gigantium.

Gamle håndværkereffekter var også
populære.

- De helt store værktøjsting hitter hos mig, og det er ikke kun mænd, som køber.
Også mange unge kvinder, fordi de fleste bruger jo ikke værktøjet, det er til pynt,
siger Gert Thomsen fra Hou.

- Jeg kan rigtig godt lide krystalglas, både drikkeglas og karafler. Jeg har haft interessen for glas i mange år, og det skal helst være gammelt, så der er en historie
bag, siger Hanne Albrechtsen (th.) fra Storvorde.

Så snart kræmmermarkedet åbnede kl. 10 søndag formiddag, myldrede det ind med besøgende.

GIGANTIUM: Et af landets allerstørste indendørs kræmmerog loppemarkeder løb af stablen i weekenden
- Vi er her i Gigantium et par gange om året, og så har vi typisk også
stande på markeder i Viborg, Løkken og Hou, siger de to veninder,
der begge er pensionister.
De tilføjer, at for et par år siden
vidste de, hvad folk gik efter ved
deres stande, nemlig porcelæn og
krystal.
- Men i dag er det umuligt at sige,
hvad der er et hit. Det er alt muligt
lige fra trækasser og minkbure til
porcelæn og gammelt værktøj,
konstaterer kræmmerne.
Hvad de dog kan sige med sikkerhed er, at de hygger sig, når de
er af sted.
- Tidligere var vi fire par, nu er vi
tre, der mødes på markederne, og
vi har det virkelig hyggeligt og
sjovt med hinanden, fastslår de.

På jagt efter vidt forskelligt
Heldigvis for kræmmerne strømmede publikum til, da dørene blev
åbnet søndag kl. 10, og gæsterne
var på jagt efter vidt forskellige
ting.
- Jeg kan rigtig godt lide krystalglas, såvel drikkeglas som karafler.
Både til mit hjem og mit sommerhus, siger Hanne Albrechtsen fra
Storvorde.
- Jeg har haft interessen for glas i
mange år, og det skal helst være
gammelt, så der er en historie bag.
Jeg samler også på gamle sølvbrocher og kan lide at kombinere det
helt nye og gamle.
- Og så kan jeg bare godt lide
stemningen på sådan et kræmmermarked her. Det er hyggeligt at gå
rundt blandt de mange stande, un-

derstreger hun.
Blandt de andre besøgende er
Louise Steffensen fra Jerslev.
- Vi har retro-indretning derhjemme, så min kæreste og jeg finder forskelligt nips, der passer til.
Eksempelvis har vi en madam blå,
mange gamle møbler og glas.
- Her har jeg kigget på et retrokøkkenur med minut-ur i. Sådan et
har jeg altid ønsket mig, så det går
jeg efter.
- Jeg køber genbrugsting både af
hensyn til miljøet, og fordi jeg kan
lide stilen. Det giver bare et andet
udtryk i mit hjem, at jeg har noget,
som alle andre ikke har. Det, synes
jeg, er fedt, siger Louise Steffensen.
Arrangøren af kræmmer- og loppemarkedet i Aalborg er i øvrigt

- For et par år siden vidste vi, hvad folk gik efter, nemlig porcelæn og krystal. I
dag er det umuligt at sige, hvad der er et hit. Det er alt muligt lige fra trækasser
og minkbure til porcelæn og gammelt værktøj, konstaterer veninderne Jenny
Dahl fra Nørresundby (tv.) og Hanne Kristensen fra Aalborg, der hver især havde
en stand på loppemarkedet.

godt tilfreds med weekendens aktiviteter.
- Her var virkelig flot besøgt med
3800 gæster lørdag og 2300 søndag. Så alt i alt godt 6000 besøgende, siger Jakob Hansen.
Entréprisen var 40 kr. pr. voksen,
mens det lørdag kostede 450 kr. for
en stand og søndag 350 kr.
I de senere år har Jakob Hansen
arrangeret loppe- og kræmmer-

marked to gange om året i Gigantium, nemlig i januar og i oktober.
Arrangøren er nu klar med et nyt
tiltag i Gigantium, når der 14.-15.
marts holdes Kreativmesse, der
henvender sig til alle, som skaber
noget med hænderne i form af
blandt andet kunsthåndværk, husflid, håndværk og håndarbejde.
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