Til marked i Bramming
Af Andreas K. Pedersen

Jeg er født på grænsen mellem Tobøl og Plougstrup, ca. 15 km fra Bramming. Min far,
Martin Pedersen van landmand og havde den ide, at vi hvert år skulle til augustmarked i
Bramming med 3 – 4 stude.
Som dreng var det opgave at gå bagefter og jage på studene hvis de blev genstridige.
Det var en stor dag, vi var tidligt oppe og kl. 6,00 skulle vi afsted. Det var ret koldt at gå
barfodet i det våde græs, men det bekymrede vi os ikke om. En af karlene gik foran og
var trækker, jeg kom bagefter og sådan gik vi gennem Plougstrup til Jernved kirke, hvor
vi drejede ind på en sandvej mod Strat og kom så til Sejstrup. Jeg husker der en gang
var en ung på cykel der kom forbi os og idet hun kørte forbi, kom hun for tæt på og en
af studene sparkede ud og ramte hende. Hun faldt af cyklen og slog sig en del.
Fra Sejstrup til Bramming var der asfalt, det var dejligt at gå på. Til gengæld kom der så
enkelte biler, men det gjorde nu ikke så meget.
På det tidspunkt kunne vi regne med at min
far ville dukke op i en fjedervogn, han skulle jo være sikker på vi kom rigtig til Bramming. Med sig i vognen havde han gerne en
gammel nabo, Hans Peder, som en gang var
ejer af en gård, men Hans Peder ville gerne
have punch og det var gået dårligt for ham
og var endt i Plougstrup på en lille ejendom
med 4 køer. Han blev kørt i stramme tøjler
derhjemme af sin kone og en søn, men den
ene dag om året måtte han komme med.
Markedspladsen lå der hvor rådhuset og Politistationen ligger. I den ene ende var der
et træhus ”Punchehuset” Der søgte Hans Peder ind med det samme. Langs med gaden
var der høje træer, der mønstrede man hestene.
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Vi skulle gerne have studene solgt, men var slet ikke så let i kriseårene i 30erne. Jeg kan
huske vi solgte to stude til 13 øre pundet og to andre til 11 øre pundet, det var knap 100
kr. for en stud. De penge strakte ikke til meget, men udsolgt fik vi dog i løbet af et par
timer.
Så skulle vi om på Sommerlyst og have kaffe, men først skulle vi have fat i Hans Peder.
Han var i godt humør og når vi gik hen af gaden slog han ud med armene og sagde ”Det
mangler fandenrasme bare, skal gårdmandssønner kun drikke vand” Han skulle også lige have et par småting med hjem til konen og sønnen.
Et år holdt gdr. Pallesen fra Bøel på pladsen med to vædderlam. Vi kunne fint bruge det
ene, men det kneb for de to gamle forsigtige bønder at blive enige om prisen.
Pallesen forlangte 30 kr. og far bød 28 kr. men ingen ville give sig. Så foreslog Pallesen
de skulle handle efter vægt, det blev de enige om og prisen blev herefter 27 kr. det havde Pallesen nu ikke regnet med.

Så kunne hjemturen begynde, den gik over Bøel, Gørding og Stenderup der kom næsten
ingen biler og det kunne både min far og de gamle heste bedst lide.
Vi fik afleveret Hans Peder, han fik afleveret sine gaver og så sluttede markedsdagen.

Punchhuset lå på Sct. Knuds alle, som et anneks til Hotel kikkenborg. Det
blev i 1920 flyttet over på den anden side af gaden, hvor nu rådhuset ligger.
Huset der var restauration på markedsdage, revet ned i 1955 Foto byhist. arkiv
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