Slagelse Kram-Markeder
for 50 Aar siden.
(Af P. Aniskor.)
At Slagelse har haft Markeder langt tilbage i
Tiden, vides med Bestemthed, idet de 2 addste Mar
keder, vi kender, har Navn efter Helgene, nemlig:
St. Olufs- og Alle Helgens-Marked, altsaa fra for
Reformationen.
Hvorledes disse Markeder har formet sig, vides
der ikke meget om; men at man har handlet fra
Boder, som har været opbyggede for Markedets
Skyld, vil fremgaa af folgende, som findes i Kan
celliets Brevboger: ..Til Prioren i Antvorskov, 9.
Januar 1557. Disse Brevvisire, Henrich Villomsen
og Hans Dreisler, Borgere i Slagelse, have paa
deres Vegne, som bruge Kjøbmandsskab samme
steds, klaget over, at Kjobmænd, som komme med
Khede eller andre Kramvarer, sælge dem i Klosteret,
hvorved Byens Rettighed krænkes. Det forbydes
derfor for Fremtiden at lade Kræmmere bygge
Kramboder i Klosteret og sælge Varer der.“
At dette Salg af Varer netop har fundet Sted
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Markedsdagen er temmelig givet, idet der jo paa
Markedsdagen kom mange Folk til Byen, og mange
af disse samtidig skulde til Klosteret i et eller andet
økonomisk Øjemed.
Under 31. Maj 1556 er udstedt et aabent Brev:
„At Kjobstedmamd og Bonder i Sieland ikke
maa tage deres Vaaben med til Markederne, da
deraf ofte kommer Klammer og Drab, men skulde
nedlægge dem „udi næste By udenfore, som samme
Marked holdis‘*. Overtræder nogen Forbudet, liar
enhver Lov at tage Vaabnene fra ham, og siden
skal han straffes som ulydig mod Kongens Bud “
Den 9. Marts 1646 anmoder Borgemester og Raad
i Slagelse, om at der hver Tirsdag i Fasten maa
holdes Hestemarked, dog at onhver havde Lov til at
sælge sine Heste, hvor han vilde.
I det 17’Aårhundrede holdes i Slagelse et Mar
ked for gamle udslidte Hesto d. 1. November (Alle
Helgensdag). Det kaldtes for Helmisse Marked.
Jorgen Sorterup skriver i sit Bindebrev til
Holger Gyldenkrone 1691. „Den 1. November forer
Bonden gjerne gamle Bæster, som de tvivle paa at
skulle overleve, til Helmisse Marked ved Slagelse,
om de der enten kan faa dem byttede eller faa
noget for dem. Og derfor kaldes et gammelt Bæst
for en Helmissemær.
En Helmer kaldes ogsaa en slet Hest, dem,
Bønderne ikke agte værd at tage ind til Allehelgens
Marked, men lade gaa ude om Vinteren.“
Paa Christian d. 4.s Tid ses St. Olufs Marked
at være holdt paa St. Olufs Dag, den 29. Juli.
Den 18. Oktober 1665 klages der over, at man
i Smedegade rejser Kramboder til Markederne, da
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denne Gade har saa mange Karnapper. Kongen be
faler, at for Fremtiden maa kun opføres Boder paa
Bredegaden; men denne Bestemmelse ophævedes
allerede den 19. Oktober 1670. I begge Kongebrevene
tilføjes, at Hestemarkederne skal holdes paa samme
Sted som hidtil. Nu maa hertil bemærkes, at dengang
fandtes Nytorv ikke, saa Hestemarkedet har rimelig
vis været holdt udenfor Smedegadens Port ved
Garvergaarden.
1758 klager Byfogden Laurids Andersen i Slagelse
til Stiftsbefalingsmanden, Holger Scheel, idet han
udtaler følgende:
„Udi min Formands Regnskab er opført til
Markeds- og Porttold, som efter gammel Skik af
Magistraten og Byfogden er oppebaaret, nemlig 5
Skilling af hver Stade, som i Mands Minde er svaret
af alle Kramboder og andre, uden Forskel, som staa
paa Marked i Byen og uden for Byen, paa Hestemarkedet, med noget at bortsælge, og en Skilling
af hver Vogn, som kommer paa Markedet, hvilken
Indtægt jeg uden nogen Modsigelse til St. Olsdagsmarked (29. Juli) dette Aar har oppebaaret, men
ved sidste Marked, som holdtes den 3. November
sidstleden, da jeg, ligesom alle de andre, fordrede
Markedstold af endel Bønder fra Skovegnen, som
var paa Marked med Humle at sælge, blev samme af
endel Bønder nægtet og var paa ingen Maade til
at bringe til at betale Markedstold. Jeg vil aller
underdanigst udbede mig Svar denne Sag angaaende.“
Hvad Resultatet af Klagen blev, vides ikke, eller
hvad Grunden har været til, at Skovbønderne næg
tede at betale den ovenfor nævnte Markedstold til
kgl. Majestæts Byfoged, Hr. Laurids Andersen.
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I Almanakken for Aaret 1778 findes folgende : „At
efter kgl. Befaling af 14. April 1747 skal Markederne
i Danmark og Norge holdes paa do Tider, som i
hvert Aars Almanak er anført, og alle selvgjorte
Markeder med Kjob og Salg i Sjælland, ved Kirker,
Mønstringer, Gjærshoi og Mørkekilde ophæves og
iagttages, at intet Marked maa holdes paa en Loverdag, Søndag eller Mandag.“
r ,,Vestsjællands Avis“ Nr 87 findes følgende
under Dato 29. Juli 1817:
..En Indsender til den „Vestsjællandske Avis“
beskriver sidst afholdte Sommermarked, og han
maa tilstaa, at han ikke i lang Tid har været til
stede ved noget Marked, som kan lignes ved dette
i Størrelse, saavel i Henseende til Mængden af Sæl
gere som af Kjobere og andre Personer, hvilke kom
dertil for at more sig eller for at tale med Bekjentorc
og for at gøre allehaande Forretninger. 350 uden
byes Handlende, hvoriblandt 120 Skomagere og
deraf 8 fra Kjøbenhavn, havde indfundet sig derved;
og næsten alle de Handlende havde god AfsaHning
af deres Varer; disse» bleve ogsaa for det meste solgte
til meget billige» Priser. Man saa Boutikker med
Damepynt, som ikke forfeileele deres Hensigt at
drage Qmegnens Skønne til sig, hvilke flokkede sig
omkring dem som Sommerfugle omkring Blomster
bedene.’ I en Boutik blev giort Forsøg paa med
Floitespil at henvende sig Opmærksomheden
Et usædvanligt Syn var det at see fire ConditorBoder fra Holba»k, Næstved, Kjærtemindc og Tranekjær; at denne Industrigren udbreder sig, er just ikke
til stor. Kordel for Almuen; Maven og Pungen har
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en Hoben Indsigelser at gjere med disse Fristelser
for Ganen.*)
En Afdeling Skuespillere fra Hovedstaden gave
Forestillinger paa det dramatiske Selskabs virkeligt
meget smagfulde og vel indrettede Teater; uagtet
Fortrinligheden i deres Kunst, var Tilløbet dog ikke
betydelig; thi paa denne Aarets Tid, hvor Naturen
udfolder alle sine Skønheder, tabe Kunstens Fore
stillinger deres Magt over dét menneskelige Hjerte.
Det var forresten et glædeligt Syn at betragte
en saa stor Forsamling af Mennesker, som fandt
Sted paa dette Marked, at man hverken saa et fuldt
Menneske eller en Tigger eller bemærkede noget
Slagsmaal; en sand Glorie for Soro Amts og Slagelse
Kjobstads Politivæsen; og tillige ot Bevis paa Na
turens Tilvivxt i Cultur og Følelse for det anstæn
dige. B. H?
Det maa have været et herligt Aar 1817, eller
ogsaa maa B. II. være taget tidligt fra Marked,
ganske vist havde Kancelliet 24. Juni tilskrevet
Amtmændene om at have et vaagent Øje med Værts
husene, at disses Tal ikke tiltager, at der ikke
skænkes for Mennesker under 18 Aar, at Gjæsterno
ikke drikker sig berusede, og ej lader dem forlade
Værtshuset i beruset Tilstand, men sørge for, at de
veiledes hjem. Man kan næsten ikke tænke sig, at
ovennævnte Kancelliskrivelse skulde have virket
saa hurtigt med et saa godt Resultat.
Markederne havde for et halvt Hundrede Aar
siden langt større Betydning end nu for Tiden. Paa
♦) I Slagelse begyndte 1811 en Conditor ved Navn Grosmann
og 1828 begyndte A. W. Sehwartzenbauer.
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Landet havde Tjenestefolk i Fæstemaalet i Reglen
betinget sig Ret til Frihed de to store Markedsdage,
„Sommer-“ og „Efteraars-Markedet“, og disse var
Samtaleemnet lang Tid i Forvejen, idet man aftalte
med sine gode Venner om at træffe hinanden paa
Markedet.
For Byerne havde Markederne ogsaa deres store
Betydning. Lang Tid i Forvejen havde man (ravit
med at skaffe Varerne færdige; thi af Markedsind
tægten var meget afhængig, idet her indkom en
større samlet Stim, hvormed man saa kunde dække
sine Forpligtelser.
Af Manufakturhandlere fandtes kun faa. men
Kjobmændene havde en Del IVjvarer saasom Klæde.
Sirtser m. m Over Disken blev til Markedet truk
ket en lang Snor, hvorpaa man hængte smaa Tør
klæder og Silkebaandsruller til Nakke- og Hagebaand, disse Baand var i Reglen tærnede. Land
befolkningen var dengang helt anderledes paaklædt,
end den er nu, idet saa godt som alle brugte
hjemmelavet Tøj.
Kvinderne brugte Ilvergarns Kjoler, kun Hovedtojet, Huer med Guhi- eller Sølvbroderi paa Nakken,
købte man færdige De gamle Koner havde i Reglen
Korsklæde med Lin. Enkelte købte ogsaa Overtøjet,
naar det skulde’være rigtig fint.
Den mandlige Del af Landbefolkningen var nie
sten alle klædt i blaat eller graat Vadmelstøj, de
fleste dog i blaat, med langskødede Frakker, ja selv
halvvoxne Drenge havde langskødede Frakker, og
det var ikke ualmindelig, at der op af Sidelommen
stak en større Pibe; thi selv om den ikke brugtes
videre, kunde det dog tænkes, at man kunde komme
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til at hy (bytte) enten med Pibe eller Uhr. Pisierne
fulgtes 4—5 i Rad med hinanden under Armen.
Ved saadan en Lejlighed saa jeg, at en Dreng ud
for Danseboden paa Skousogade trak en Sejlgarnstraad igennem samtlige 4—5 Pigers Kjoler, uden at
disse mierkede det.
I de Tider kom Folk til Markedet fra Morgen
stunden. Gik man uden for Byens Porte, vilde man
se lange Rækker af Vogne fyldte med pyntede
Markedsgæster, men ejheller Vognene lignede Nu
tidens, de fleste var uden Fjedre, smalle i Bunden
og høje bagtil, og som Sæder brugte man de saakaldte „Bueagestole**, hvis Rygstød bestod af bøjede
Træskinner, som man saa lagde et Dækken over.
Stolen hang i Reglen i Reb eller Remme, fast
gjort til Faddingen med Kroge. Som Overtøj om
Vinteren brugtes almindelig en Slags Havelocks
med flere Slag over, det yderste Lag var kortest,
den kaldtes en Chenillie. Kvinderne havde hjemme
lavede Kaaber af Vadmel eller Hvergarn, og paa
disse kunde ogsaa være Slag.
Paa Nytorv var Hovedmarkedet med Kram; der
var her inden- og udenbyes Handlende og Ilaandværkere. Teltene stod i flere Rækker med Retning
fra Ost til Vest. Her var Udsalg af mange forskel
lige Slags Varer, billige Manufakturvarer, franske
Guldsager, som for det meste forhandledes af Jøder,
de saakaldte Otteskillingsbutiker, hvor hver Ting
kostede 8 Skilling. Paa den nordre Side af Torvet
stod Skomagerne i et Par Rækker, disse var i over
vejende Del Fynboere, flest fra Kerteminde og
Odense, dette Fodtøj udmærkede sig ikke ved flot
Snit og havde just ikke det bedste Lov paa sig,
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det var „Markedskram’*, og det var billigt; ved godt
kunde man sa»tte et Sporgsmaalstegn.
Langs Torvet mod Øst havde Va»verne deres
Stadeplads, og disses Antal var dengang stort, nu
findes der ikke mere i Slagelse nogen Væver.
Pottemagerne stod med deres Fade og Potter
paa Fortouget udfor nu Landbobankens østre Side.
Blikkenslagerne, Kniv- og Lesmedene stod lige
ledes langs Torvets ostre Side op til Teltrækkerne.
Ejheller manglede Kageteltene med Kristiansfelterhonningkagerne.
Paa gi. Torv udfor Postgaarden havde Bodkerne
med deres Kerner, Kar og Ballier deres Plads, lige
ledes stod der langs Smedegade smaa Boder med
forskellige Varer. Paa Hjørnet af Smedegade og
Skolegade var Rokketorvet, hvor Drejerne forhand
lede deres Rokker, af disse solgtes der mange.
En Rok hørte jo dengang til et fast Inventarium i et
hvert Hjem i By og paa Land- Fra Rokketorvet og
ud til Garvergaarden \ ar Markedet for Humle, Vad
mel og laerred, vest for Garvergaarden var Hesteog Kva'gmarkedet. Herude havde ogsaa Sadel- og
Piskemagere deres Udsalg.
Garvergaarden, som dengang var en Kro, havde
ogsaa Markedsdagen en stor Dag, men foruden denne
Beværtning fandtes der talrige smaa; thi i Grøfte
kanten eller ud til Siderne var der — i Reglen af
Arbejdsfolk, som paa denne Dag havde fri Næring,
hvorved de kunde tjene sig en extra Skilling, —
opstillet Borde med Bænke, og her kunde saa
Smaakaarsfolk faa tilfredsstillet deres Fornøden
heder Spisesedlen lød som Regel paa Grisesylte,
eller Grisetæer med Rodbeder, stegt Aal samt 01 og
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Brændevin. Det var ikke Folk med fine Fornem
melser, der her indtog deres Maaltider; thi Duften
fra Kreaturerne blandede sig med Madlugten; men
jeg tror ikke, at man har skamket dette en Tanke.
Forlystelserne var ikke som nu paa Ridehus
pladsen, men paa Sveitserpladsen og i de tilstødende
Huses Porte. Øverst paa Pladsen var, saa langt til
bage jeg kan huske, Bedemand og Musikanter Ebberups store Dansetelt, og nedenfor fandtes forskelligt
Gøgl. Portene i Nabolaget var saa godt som alle
taget i Besiddelse af Gøglere.
Altsaa kan man sige, at Markedets Hovedfærd
sel foregik paa gi. Torv, Sveitserpladsen, Nytorv
og Smedegade ud til Garvergaarden.
Paa Gaderne var foruden de Gøglere, som havde
fast Stade, endel, som stillede sig op, hvor de mente
at kunne samle Folk om sig, blandt disse var, for
uden smaa bøhmiske Musikkorps, Drenge fra Italien,
som spillede paa nogle smaa Kasser med Ilaandsving, jeg vilde kalde dem „Knurrebasser *, en Mand,
som kunde spille paa flere Instrumenter paa en
Gang, han brugte baade Hovedet, Armene og Benene,
saa var der smaa Akrobatselskaber, som bredte et
Tæppe ud paa Gaden og fremviste deres Kunster
for derefter at gaa rundt med en Tallerken.
Tyrolerferdinand med sin brunøjede Datter var
en meget kendt Skikkelse, han spillede Violin, sang
samtidig med, at han skar Ansigt og rullede med
Øjnene, hans Datter sang og solgte Viser.
Af Lirekasser var ogsaa mange tilstede, men
blandt disse kunde man se nogle, som foruden havde
et stort Stykke Lærred fæstet paa en Stang som et
Banner, paa dette var malet Scener af en eller an-
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den grufuld Tildragelse. Manden drejede Lirekassen,
og Konen sang dertil; naar man nu i Visen kom til
en af disse, saa pegede Konen med Stokken paa det
tilsvarende Billede paa Lærredet, samtidig med at
Stemmen blev tilsvarende rædselsfuld, og udenomkring kunde man so Karle og Piger, hver med
sin Vise i Ilaanden, meget optaget af at synge rned
for at lære Melodien
Jeg kan mindes en Vise om Dampskibet Austrias
Brand: ..Stolt igjennem Havets Bølger gik Damp
skibet Austria, fyldt med mange Passagerer gik det
til Amerika/' samt „Thim Thode“ og „Hjalmar og
Hulda“.
Man maa nu ikke tro, at man kom til Markedet
alene for Fornøjelsens Skyld, nej, der skulde gøres
Indkøb, og der blev gjort Indkøb, der kom jo
mange tilrejsende Kræmmere, og hos disse mente
man, at man kunde købe billigt. Det gjaldt om
at handle, naar man kom til Markedet. Forde ældre
var der jo i Særdeleshed Heste- og Kreaturmarke
det. Her kom det an paa, hvem der var den mest
snedige, saa man kunde tage fra Markedet med den
Bevidsthed, at man havde gjort en god Handel.
Det er en Selvfølge, naar man kom tidlig til
Marked, og der kørtes som oftest sent hjem, saa
skulde der ogsaa noget til Livets Ophold. Der spi
stes gerne 3 Gange, og det var i de fleste Tilfælde
varm Mad.
Jeg kan endnu huske disse Markedsdages Travl
hed, baade med Forberedelserne og selve Dagen.
Hos mine Plejeforældre, Poul Nielsen, som havde
en almindelig Beværtning paa Torvet, (hvor nu Re
stauratør P. Poulsen bor), i Kælderen i Nr. 266, der
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begyndte Travlheden gerne 2 Dage forud. Der blev
stegt Dag og Nat. Til et Sommermarked er bleven
brugt 16 Lam og til Efteraarsmarkedet 80 Gæs.
Dette er det største Kvantum, der er naaet, men
det var ogsaa mest Spisevarer, der blev solgt, Og
jeg mindes, at Fader, naar han saa, at nogen var
færdig med at spise, bad dem om at rejse sig og
gaa, for at andre kunde komme til. Jeg har aldrig
liort-, at nogen har fundet sig fornærmet derover.
Folk kom dengang meget længere borte fra
end nu for at komme til Slagelse Marked, fra en
Omkreds paa 3—4 Mil søgtes der hertil; thi der gik
Ry af Slagelse Marked, og længe efter taltes der
om, hvad man her havde oplevet, og hvad man
havde købt eller solgt.
Naar man nu henad Aften var færdig med Han
delen, saa havde de Ældre Tid til at sætte sig til
Ro og tale med gamle Kendinge, og de Unge søgte
til Byens Danseboder; thi foruden fornævnte Ebberups Dansetelt, var der Fønix paa Bjergbygade,
,, umme paa Hjørnet“ (Xielsens-Minde), , Kjæden“
(Smedegade 1), „Stadt Hamburg“ (Landmandshotel
let) og en Kælder paa Slotsgade kaldet „Endeskiven“.
Jeg kan endnu se den Em, der stod ud af Vinduerne,
særlig naar det var Regnvejr; der kunde være meget
Vand i en saadan Vadmelsklædning, øg der danse
des jo tilmed gerne med Piben i Munden.
Naar Klokken blev henad 11, rullede gærne de
sidste Vogne ud af Byen, maaske paa enkelte Efter
nølere nær. Dagen derpaa var jo anden Markeds
dag, men jeg kan aldrig mindes, at den har haft
nogen særlig Betydning, udover at man gjorde For
tjenesten op, og at Vægterne og Betjentene mødte
12
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for at gratulere, de forsto med en Sparebosse i
Haanden.
Foruden disse fornævnte Markeder var der 3
Fastemarkeder og desuden Maj- og Oktobermarkedet.
Disse var kun for Heste og Kreaturer, Hestene som
nu ved søndre Side paa Torvet og Kreaturerne ved
nordre Side, dog var der nogle Telte paa ostre
Side af Torvet, men der modte ingen fremmede
Kræmmere. Imellem Hestene og Koerne fandtes
ligeledes smaa Beværtninger, som ude paa det store
Hestemarked.
Allerede for 183S udgik der Cirkukerer angaaende Krammarkedernes Ophævelse, og fornævnte
Aar opstod der Strid om samme Sag; der blev holdt
flere Raadstueforsamlinger baade for og imod. Dette
udartede sig til en Avisfejde imellem Købmand II. II.
Schon og Sadelmager J. M. Heide, hvori de sagde
hinanden mange bitre Ord. Men Krammarkederne
bibeholdtes. Saavidt jeg husker, blev de endelig op
hævede forst i Firserne. Der var mange, der med
Sorg saa de gamle Markeder forsvinde. For mange
af de gamle Haandværkere var det næsten en Livs
betingelse at kunne rejse fra Marked til Marked, de
mente ikke at kunne tjene Opholdet paa anden
Maade; men det var jo et uroligt Liv, der førtes, med
mange Fristelser. Var Markedet godt, var der jo
ikke noget i Vejen, men slog det fejl, og man havde
gjort store Indkøb, kunde det hænde, at man solgte
sine Varer til en med Mønt bedre forsynet Kollega,
eller man søgte Lykken i Kortspil, og i Spil er man
jo ikke altid Vinder.
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Naa, Markederne, som de dengang var, har,
som alt andet, maattet vige for den nyere Tid. lige
som de gamle Markedshandlende maatte bøje sig
for Tidens Krav og slaa ind paa andre Baner.

