Bremer Freimarkt
I oktober är det ofta ganska grått. Även om bladen på träden har lysande färger i gult och rött
så är det ofta kyligt, dimmigt och regn. Speciellt i norra Tyskland. I Bremen firar men trots
detta eller kanske just därför varje är i oktober Bremer Freimarkt.
Bremer Freimarkt är den allra äldsta marknaden/folkfesten i Tyskland. Den ägde rum första
gången 1035. Då var det inte en folkfest med karuseller och korvstånd utan en stor marknad.
På den tiden fick köpmän och bönder två gånger per år föra in sina varor till marknaden i
staden utan att betala tull vid stadsportarna och denna fria marknad gav namnet åt dagens
marknad.
Marknadstiden i oktober var mycket omtyckt. På den tiden kom bönderna in till staden för att
sälja men också för att köpa förnödenheter inför vintern. Även om mycket är förändrat idag så
är fortfarande denna tid i oktober mycket omtyckt.
Under 1400-talet kom de första attraktionerna till marknaden. Det var gycklare, spåmän och
uppvisning av exotiska djur. Marknaden blev alltmer en nöjestillställning. Sedan början på
1800-talet är marknaden en ren folkfest.
Vid det här laget skilde sig inte Bremer Freimarkt från andra höstfester som t ex oktoberfesten
i München. Det fanns en massa stånd där man kunde köpa sockervadd och bratwurst.
Dessutom hade man tält där man serverade öl och roade sig. Det fanns också stånd med olika
slags lotterier.
Sedan 15 år tillbaka finns det ett tillfälligt arrangemang kallat ”Freimarkt bei Nacht” i
mässhallen och detta arrangemang har ingen tidsbegränsning och där kan man dricka, dansa
och roa sig till tidiga morgonstunden. Och detta under två veckors tid!
Om man inte vill fira så mycket kan man trots det ha mycket roligt på marknaden. Det finns
t.ex pariserhjul, berg- och dalbana och spöktåg samt en mängd andra åkattraktioner. Mycket
trevligt men inte så fort går Bremer Freimarktsumzug. Sedan 1967 går denna procession/tåg
genom staden den andra marknadslördagen. Många grupper åker i grant utstyrda vagnar
genom stadens gator och kastar ut godis till åskådarna.
Bremen firar inte som en del andra tyska städer karneval i februari och staden är inte känd
som en partyhuvudstad. Men en gång per år släpper bremarna loss och firar med ljus, skratt
och öl sin femte årstid. (I de katolska delarna av Tyskland där man firar karneval eller
fasching kallas den tiden för den femte årstiden). Detta är deras alldeles egna traditionella
oktoberfest och under denna tid gäller helt andra lagar. Mottot är ”Ischa Freimaakt” (es ist ja
Freimarkt).

