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Bramdrupdams byudvikling fra 1940erne
-  om byens første store bygmester Niels Johan Nielsen

Af K. E. Reddersen

Rivalisering mellem Harte og Bramdrup
Lige indtil de gennemgribende kommune
sammenlægninger i 1970 var de to sogne Nr. 
Bramdrup og Harte forenet administrativt 
som én kommune, Harte-Nr. Bramdrup kom
mune. Administrativt, men så ikke mere, for 
alle dage har disse to områder inden for sam
me kommuneskel været rivaler, hvor sogne
skel og kulturskel fulgtes ad og i store træk gik 
langs vestsiden af Vejlevej fra Egtvedvejen i syd 
og til Troldhedebanens linieføring i dalstrø
get ved det gamle mejeri mod vest over Sur
kær.

Som et ydre tegn på det ringe samvær sog
nene imellem helt op i vor tid kan måske erin
dres, at Påbyvej -  den direkte vejforbindelse 
fra Bramdrupdams midte og til Harte med 
kirke og skole -  endnu i den sidste sogneråds
periode fra 1966-70 for størstepartens ved
kommende kun var en smal grusvej indtil sidst 
i perioden, hvor en tiltagende erhvervsudbyg
ning langs vejen nødvendiggjorde, at sognerå
det måtte lade en nødtørftig udvidelse og ef
terfølgende asfaltbelægning udføre.

Af de to sogne var Harte det største, både 
hvad areal og befolkningstal angår. Især efter 
indlemmelserne i Kolding købstad i 1930 af 
den sydøstlige del af Bramdrup sogn helt ud 
til fjorden samt Kolding slotssogn, det såkald

te landsogn. Ved den regulering af kommune
grænserne mistede Nr. Bramdrup sogn skøns
mæssigt ca. 250 ha med knapt 600 indbyg
gere, og uligheden de to sogne imellem blev 
forstærket, som det ses af følgende tal (Trap 5. 
udgave, Vejle Amt) fra 1955:
Harte sogn: 1983 ha: 1044 indbyggere 
Nr. Bramdrup sogn: 807 ha: 647 indbyggere

Undersøger man, hvorledes det fælles sog
neråd var sammensat i denne opdelte kom
mune, kan man i protokollerne læse, at der 
normalt siden 1940erne har været 3, allerhøjst 
4 medlemmer tilhørende Bramdrup/Bram- 
drupdam, mens resten af rådets i alt 9 med
lemmer tilhørte Harte. Dog sjældent alene fra 
Harte/Påby, oftest med repræsentanter fra 
Hartesognets adskillige lokaliteter -  Stub- 
drup, Busholm, Rådvad, Ejstrup, Sonebjerg 
og Alpedalen.

Meningsforskelle i sognerådet kunne selv
følgelig gå på kryds og tværs indenfor land
kommunens område. Men i de fleste afgø
rende spørgsmål, sager om byudvikling, om 
skolers og alderdomshjems placering, da ses 
det traditionelle mønster tydeligt: altid Harte 
versus Bramdrup.

Hvad skolespørgsmålet angik, så løstes det
te ved, at den gamle rytterskole i Harte fik en 
kraftig udvidelse i 1963, mens Bramdrups
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Luftfoto a f Bramdrupdam set fra  sydvest, ca. 1950.

gamle skole tæt ved kirken med samt supple
anten, Lilleskolen ved Bramdrupvej (nuvæ
rende Børnehaven Troldebo), fik sin stærkt 
tiltrængte afløsning ved opførelse af Bram- 
drup Skoles første etape, opført samme år. 
Således endte det tovtrækkeri, der havde stået 
på op gennem 1950erne, hvor der en over
gang havde været optræk til en politisk sam
ling omkring et projekt for en centralskole, 
beliggende i Harte sogn, men akkurat midt

mellem Harte og Bramdrupdam, nemlig i 
området ved Rådvad.

Blandt fortalerne for denne “midtvejsmo- 
del” var først og fremmest gårdejer Mathias 
Jensen, Rådvad, som allerede i 1946 var rykket 
ind i de politiske cirkler som formand for 
kommunens beskæftigelsesudvalg, dog uden 
sæde i sognerådet. Det fik han nu ved valget 
i marts 1950, hvor han blev skriftfører ved 
konstitueringen på første møde i det nye råd.

6



Efter næste valg i 1954 blev Mathias Jensen 
valgt til kasserer, og allerede i maj samme år 
til sognerådsformand efter Anton Hansen, 
Bramdrupdam, der afgik ved døden knapt to 
måneder efter sit genvalg på formandsposten. 
Ved næste valg i marts 1958 stillede Mathias 
Jensen atter op, blev indvalgt og kandiderede 
igen til formandsposten. Efter en kampafstem
ning måtte Mathias se sig slået og måtte afle
vere formandsskabet til gårdejer Hans Sidel- 
mann fra Bramdrup, der havde haft sæde i 
sognerådet siden 1950. Fra denne konstitue
ring i 1958 og helt frem til 1970, hvor kom
munesammenlægningen fandt sted, var Hans 
Sidelmann formand for Harte-Nr. Bramdrup 
sogneråd.

Det er af en særlig grund, at søgelyset et øje
blik rettes netop mod disse to personer -  
begge gårdejere, men altså i årevis også riva
ler, hver repræsenterende sin del af kommu
nens to områder. Som tidligere anført så hav
de Hartefolket altid haft et omend beskedent 
flertal i forhold til Bramdrupperne lige op til 
valget i 1966, det valg, som på afgørende vis 
ændrede den gamle magtfordeling. Vi, der 
det år var opstillede på valglisterne for Bram
drup, erfarede efter stemmeoptællingen, at vi 
pludselig var indvalgte med 6 ud af sognerå
dets 9 pladser. Harte og Alpedalen havde fået 
2 valgte, mens den sidste plads tilfaldt Stub- 
drup. Mathias Jensen kunne hengive sig til sit 
otium i Rådvad, mens Hans Sidelmann plud
selig kunne se sig fortsætte med et såre massivt 
flertal Bramdruppere i ryggen.

Valgstedet for denne del af sognet var end
nu den gang kroen i Bramdrupdam, hvor 
stemningen på valgaftenen blandt genvalgte

og nyvalgte var høj. Midt i festen gik døren til 
krostuen op, og ind trådte Mathias Jensen i 
egen person, gik lige hen til Sidelmann med 
en flaske Rød Alborg i hånden, rakte ham den 
og sagde: ‘Værsgo’ Hans, du vandt!”. De to 
gamle rivaler havde indgået et væddemål, idet 
Mathias Jensen åbenbart havde håbet på Har- 
tefolkets gunst som tilforn. For os, der ople
vede det lille sceneri, var det næsten som om 
valgets vinder fra Bramdrup fik hængt de 
gyldne kæder på sig en gang for alle af tabe
ren fra Harte. Udviklingen havde flyttet på 
fordelingen i kommunen. Bramdrupdam var 
vokset de andre over hovedet. Vel havde ud
viklingen i kommunen tilført en del huse i Al
pedalsområdet, men det meste nybyggeri hav
de fundet sted i Bramdrupdam, der støt og 
jævnt i årene fra 1947 var vokset, og det alene 
på grund af én persons initiativ og virkelyst -  
murermester Niels Johan Nielsen, om hvem 
resten af denne artikel skal handle.

Bramdrupdam i 1947
Men først kan det være illustrerende at give en 
kort beskrivelse af den lille by, sådan som den 
var i 1947, hvor Nielsen påbegynder sin virk
somhed som bygmester her. På et matrikel
kort fra omtrent dette tidspunkt kan optælles 
knapt 90 huse og ejendomme i selve Bram
drupdam, idet skellet mod øst naturligt træk
kes øst for den daværende lilleskole, omtrent 
ved nuværende vej Lyngen. Alt øst herfor var 
landbrugsjord. Til trods for det ret beskedne 
antal ejendomme, er der på det pågældende 
tidspunkt en ganske stor erhvervsmæssig be
stand, idet der foruden kro, mejeri og brugs
forening også kan opregnes Bramdrup Mølle
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(i 1947 dog kun mejerivirksomhed) og ce
mentstøberi, hvis ejer var omtalte Anton Han
sen, medlem af sognerådet, samt et savværk. 
Desuden postekspedition og telefoncentral. 
Af butiks- og håndværksvirksomhed kan op
tælles murer (3), smed, tømrer, snedker, ma
ler, installatør, slagter og gartner. Alt i alt trods 
dets lidenhed det lokalsamfund i den vidt
strakte kommune med den største erhvervs
dækning. Og altså et udmærket sted for en 
virksom mand at slå sig ned i.

Bygmester N. J. Nielsen
og hans baggrund
Og hvem var han så, denne N. J. Nielsen, der 
med familie havde slået sig ned i Bramdrup- 
dam, og som 61 år gammel i 1947 begyndte 
sin bygmestertilværelse her? Kilderne bagud 
er som vanlig lidt tilfældige -  det er undtagel
sen, hvis folk har gemt, endsige arkiveret me
todisk, dokumenter og andre skriftlige data -  
men alligevel er der tilstrækkeligt til at kunne 
tegne et billede, såvel af ægteparret som af 
begges slægter.

Først af ham, hvis fulde navn var Niels Jo
han Christensen Nielsen, født den 9. juni 
1886 i Øster Snede sogn som den tredie af i alt 
fem børn. Faderen Christen Nielsen (f. 1830) 
var murer og husmand, moderen Ane Katrine 
Pedersen (f. 1846) passede hjem og børn og 
var desuden kogekone. Begge tilhørte egnen 
vest for Løsning, den, der benævnes som De 
Stærke Jyders land. Af søskendeflokken kan 
tælles en pige, gift med en smed, og to brødre, 
begge smede.

Johanne Bregnhoved Kidstensen, født den 
30. januar 1894, blev gift med Niels Johan den

20. februar 1914 i Give. Fra brylluppet findes 
dette herlige billede af parret. Johannes for
ældre ejede gården Bregnhoved et par kilo
meter sydvest for Give.

Ægteparret Johanne og Niels Johan fik i 
løbet af deres ægteskab ikke færre end 7 piger, 
hvoraf den ældste, Signe, allerede i en vis for
stand var til stede under brylluppet, så sandt 
som hun dukkede op i april samme år. Måske
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anes det på fotoet. Herefter fulgte Katrine 
(1915), Dagny Kristine (1917), Anna Eleono
ra (1919), Ellen Olivia (1921), Helga Elina 
(1922) og -  som den lille efternøler -  Edel 
Ragnhild i 1931. Edel, som bor her i Bram- 
drupdam, er en af mine gode kilder, og om 
hende hører vi nærmere senere hen. Men 
Edel kan berette, at hun som lille pige husker 
et billede, der hang i hjemmet, visende en tre
længet gård, som hendes far og mor havde 
drevet, antagelig på Giveegnen. Årstal ube
kendt, men det må uden tvivl være det tidlig
ste spor af forældrenes virksomhed efter gifte
målet.

Herefter ser det ud som om Niels Johan 
Nielsens virkefelt er flyttet sydpå, måske som 
følge af de kår, landbruget påførtes under 
første verdenskrig. Det vides, at Niels Johan 
Nielsen en tid har været tørvefabrikant i Stil
bjerg mellem Give og Billund. De næste spor 
peger mod Sommersted, hvortil ægteparret 
kan være flyttet kort efter den nye grænse
dragning i 1920. Det vides, at Niels Johan Niel
sen en tid har drevet en tømmerhandel der. 
Dog kun for en kortere tid. For i følge Niels 
Johan Nielsens egne optegnelser i en note
ringsbog fra 40erne (bogen og dens indhold 
skal jeg vende tilbage til) påbegynder Nielsen 
det virke, som skulle blive det væsentligste for 
hans og ægteparrets fremtidige liv -  en mu
rermester- og bygmestervirksomhed -  i 1923 
med Sommersted som base.

Den lille noteringsbog, som Edel endnu 
besidder, er Erindrings- og Noteringsbog for 
Landmænd 1940 udgivet af Det Danske Gød
ningskompagni A/S. Den indeholder en lang 
række råd og vejledninger for landmænd

samt sider for dagbog og kasseregnskab. I den 
har Niels Johan Nielsen på senere tidspunkter 
redegjort for sin virksomhed. Først har han i 
krigens dage, hvor parret boede på en land
ejendom i Ejstrup, beskrevet sit virke ind
til 1940, senere, antagelig sidst i 60erne, har 
han redegjort for virket i Bramdrupdam fra 
1947-65.

De første byggerier i Sommersted -  et par 
huse og en ejendom -  nævnes at være fra 
1923. Men i næstfølgende år beskrives land
brugsbyggeri (beskrevet som hus, lade og 
stald), statsejendomme, hus med værksted og 
enkelte gange villa, heraf en så langt væk som 
i Padborg. De omtalte stednavne fortæller, at 
virksomheden har strakt sig ud over landsde
len som fx. Jels, Oksenvad, Holby, Selskær, 
Taps og Oksbøl. Fra denne Sommersted-peri- 
ode på godt 10 år, indtil familien i 1934 flyt
tede til Jegerup, kan der i optegnelserne op
tælles 63 større byggerier, heraf 25 gårde og

På billedet, der er fra  Sommersted 1931, ses Niels Johan 
og Johanne samt deres yngste datter Edel. Dike så mange 
havde bil på det tidspunkt, men D 1442 var nødvendig 
i den vidtstrakte virksomhed.
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14 statsejendomme. Hvilket dog er en post, al 
den stund det i familien huskes, at der samti
dig har været drevet købmandshandel med til
hørende bageriudsalg. Måske har det fortrins
vis været Johanne, der dagligt har stået for 
butiksvirket, uanset et bevaret næringsbevis, 
dateret 28. august 1923, som giver Niels Johan 
Nielsen ret til denne næring, dog uden salg af 
stærke drikke.

Pudsigt nok tildeles murermesteren først i 
1933 bevis for “at have færdighed i faget” og at 
kunne benytte mesternavnet af Håndværksrå
det i København.

Som nævnt flytter familien til Jegerup ved 
Vojens i 1934, mærkværdigt nok til en land
ejendom med stald og lade, eftersom N. J. 
Nielsen fortsatte, hvor han slap i Sommersted. 
Noteringsbogen opremser for de 6 års virke i 
Jegerup 84 større bygninger, heraf to skoler, 1 
fabrik, 55 gårde og 5 statsejendomme rundt 
på egnen og helt op til Billund. Hustruen 
Johanne er nu sluppet for brødudsalg, men 
bortset fra hjem og 7 døtre, som det nu var 
blevet til, havde hun en del folk, murere og 
arbejdsmænd delvis på kost. Endelig kan det 
nævnes, at Niels Johan sidst i 30erne var blevet 
medlem af sognerådet, hvilket også kunne 
være tidskrævende.

Men alt dette fik en brat ende med 2. ver
denskrig. Niels Johan opgav sin store murer
mestervirksomhed, og i 1940 flyttede familien 
til Ejstrup vest for Kolding, hvor en mindre 
landejendom, Kildevang, blev domicilen. Jo
hanne og Niels Johan var atter vendt tilbage til 
landbruget, og murerskeen var lagt på hyl
den.

Imidlertid, i 1944 er det atter opbrudstid -

Kildevang bliver solgt og i stedet erhverves 
en stærkt forfalden ejendom i Bramdrupdam 
med stald og lade stærkt ramponeret, taget 
delvis skredet sammen og beboelseshuset ikke 
umiddelbart til at flytte ind i. Stedet er i så 
sølle en stand, at Johanne må tage midlertidig 
ophold hos sin ældste datter, gift og bosat i 
Kolding. De seks ældste døtre er flyttet hjem
mefra, men datteren Edel er 13 år og må for 
nogle måneder flytte ned til en af sine gifte 
søstre og passe sin skolegang derfra. Imens 
gør Niels Johan stedet i stand, hvorefter fami
lien nogle år bor her og driver landbruget på 
hjørnet af Vejlevej og Donsvej med jordtillig- 
gende vest og sydvest for bebyggelsen. Nuvæ
rende GI. Donsvej 1.

Niels Johan Nielsens byggeri
i Bramdrupdam
Men så -  i 1947 -  kribler det øjensynlig igen i 
den virksomme mand. I sognerådets protokol 
står at læse, at man den 21. marts behandler et 
andragende fra gårdejer (obs!) Niels Johan 
Nielsen om at fraskille ejendommen mod at få 
tilladelse til udstykning af 3 parceller samt 
resten afjorden med tilladelse til at lade en ny 
landbrugsejendom opføre. Hvilket tiltrædes. 
Og hermed begynder så den virksomhed i 
Bramdrupdam, som N. J. Nielsen på sine 
gamle dage udfolder, og som skulle få så stor 
betydning for hele det lille samfund. Atter 
kommer murerskeen frem, og fra dette år og 
frem bliver landbrugsvirksomheden opgivet. 
Bramdrupdam har fået sin bygmester.

Begyndelsen var ellers lidt byrdefuld. Vel 
kunne man såre let få sognerådets tilladelse til
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Luftfoto ca. 1950 visende N. J. Nielsens første byggeområde vest for Vejlevej. I  billedets øverste hjørne skimtes Donsvej, dia
gonalt fra højre til venstre ses Bakketoppen som grusvej. Det langstrakte hus midt i billedets højre halvdel er “Æ  Hønse
hus”. Foto: Aage Petersen, Lilballe.

udstykning, og byggetilladelsen indhentedes 
lige så smertefrit. Det kan fortælles, at især 
Anton Hansen, cementstøber og sogneråds
medlem fra starten var N. J. Nielsen en god 
støtte og som sognerådsformand fra 1950 an
tagelig ham, der mere eller mindre egenhæn
dig stod for byggetilladelserne. Men i 1947 var 
der endnu besvær med at skaffe materialer -  
en materialebevilling var nødvendig, hvorfor

Nielsen og Anton Hansen rejste en tur til 
hovedstaden med et andragende. Tilladelse 
blev givet, dog til landbrugsbyggeri og ikke 
andet. Vel kommet hjem gik så Nielsen i gang 
på den første parcel med et -  hønsehus. Der 
så efter opførelsen omdannedes til en bolig 
med køkken, toilet og stuerum. Bygningen 
ligger der endnu -  på den fuldt udbyggede 
vej, Bakketoppen, og kaldes endnu blandt
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ældre “Æ Hønsehus”. En ny landejendom blev 
opført, og både den og stamparcellen solgtes 
af Nielsen, så snart han og Johanne havde nyt 
tag over hovedet. Stamparcellen blev købt af 
fabrikant C. F. Gildsig, som i mange år drev 
erhvervsvirksomhed på stedet. Men ellers be
byggedes langsomt, men sikkert hele det om
råde syd for Donsvej, som ligger omkring Bak
ketoppen, i alt 12 bebyggelser, inden dette 
område var udbygget. En større landejendom 
længere ude ved Donsvej (udenfor nuværen
de motorvej) blev det også til, inden Nielsen 
måtte se sig om efter byggemoden jord, hvil
ket jo fandtes på østsiden af Vejlevej. Langs 
Bramdrupvej lå endnu først i 50erne egnet 
jord, og et efter et blev hullerne langs vejen 
fyldt ud.

Således opførte Nielsen i foråret 1954 et 
pænt gulstenshus (nuværende Bramdrupvej 
10) som nabo til en lille købmandshandel, 
han forinden havde bygget og solgt. Nielsen 
var så ubetinget af den gamle skole, der ikke 
behøvede papirer og anden form for skriftlige 
tilkendegivelser. Et ord var et ord og så færdig. 
Som sædvanlig, når Nielsen byggede, kom en 
mand forbi og spurgte på huset, det pæne gul
stenshus. Joh, det var til salg, og manden slog 
til, men betingede sig, at der i det ret rumme
lige hus kunne indrettes en butik med baglo
kale. Dertil blev det så ændret af Nielsen in
den sommer. Men manden dukkede aldrig 
op!!! Det blev så netop dette hus, jeg faldt 
over i eftersommeren 1954, da jeg skulle finde 
os en bolig i forbindelse med vores ny til
værelse her på egnen. (Jeg tiltrådte en stilling 
som leder af den betonelementfabrik, der var 
ved at blive etableret ude i Sonebjerg). Niel

sen og jeg gav hinanden håndslag på hande
len, fra min side betinget af, at butik og baglo
kale atter udgik til fordel for et par boligrum. 
Og hermed indledtes også et langt og oprig
tigt venskab mellem os og ægteparret Nielsen.

Men foruden venskab blev det snart også 
til lidt samarbejde om de huse, Niels Johan 
byggede, idet sognerådsformand Anton Han
sen pludselig døde i 1954. Og fra da af over
tog murermester Chr. Thomsen, Bramdrup- 
dam, som formand for bygningskommissio
nen, hvervet med at behandle kommunens 
byggesager. Hvilket blev gjort nidkært og ved 
blandt andet krav om, at N. J. Nielsen for 
fremtiden skulle aflevere tegninger med plan, 
snit og facader samt bebyggelsesplan, førend 
en tilladelse kunne gives. For så vidt jo godt 
nok, men for Niels Johan en ny skik -  tidligere 
havde et lille rids, såre nødtørftigt, været nok. 
Nielsen spurgte, om jeg dog kunne gøre den 
slags, hvorefter jeg i nogle år lavede de teg
ninger, Nielsen havde brug for. Samtidig med, 
at jeg dog kunne gøre min indflydelse gæl
dende, især ved at forbedre køkken- og bade
arealer og samme rums indretning, sørge for 
rum med pæn proportion, børneværelser el
ler blot ensartethed i brug af vinduesfelter. 
Sådan forløb disse år i 50erne, indtil jeg på 
Jydsk Beton havde fået en ung arkitekt, Chr. 
Mathisen-Hansen, ansat. Han overtog jobbet 
med at tegne Nielsens huse og fortsatte i øv
rigt efterhånden professionelt for andre byg
mestre i forbindelse med Bramdrupdams fort
satte vækst.

Nielsen arbejdede altid med en fast, af ham 
udvalgt skare af dygtige håndværkere. En af 
dem var tømrermester Konrad Piihl, Ejstrup,
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Udsnit a f  en a f mine tegninger til N. J. Nielsens byggerier. 
Dette er hus til konsulent Børge Eriksen, Bramdrupvej 
34. Bygget i 1936.

der som ung mester udførte tømrerarbejdet 
ved en 4 -  5 huse langs Bramdrupvej fra 1955. 
Han fortæller, hvorledes man blot mødtes, 
Nielsen kunne vise sine rids, og så gik man i 
gang, indpassede sig efter hinanden sådan, at 
en samlet opførelsestid på nogle måneder var 
normalt. Alt afregnedes efter timeløn, og kom 
man efter endt arbejde med en opstilling over

forbrugte materialer og arbejdstimer, så fik 
man prompte afregning uden mindste kom
mentar. Ingen aftaler, intet papir, men fuld
kommen tillid.

I begyndelsen, dvs. i forbindelse med de 
første bebyggelser vest for Vejlevej i området 
langs Bakketoppen, var Nielsens dispositioner 
nok præget af hans lange virke ude på landet 
i det sønderjyske, også af de vanskelige mate
rialeforhold, som herskede efter krigen. Alt 
blev brugt, intet gik til spilde. Således erindrer 
fhv. installatør Karl Laursen, der fra 1947 
drev installationsforretning i Bramdrupdam, 
at Nielsen ved et af de første huse til forskal
ling af loftsrum havde anvendt skaller fra 
savværket i byen. Skaller er den populære 
betegnelse for de brædder, der fremkommer 
under træstammens opskæring, som ikke er 
fuldkantede, men med den ene side afrundet 
som stammens overflade.

Sådanne skaller var naturligvis billige, og ef
ter Nielsens mening gode nok til loftet. Og 
efter at han havde færdiggjort med rør og 
puds, skulle Laursen så trække sin el-rør på 
ydersiden. Laursen bemærkede sagtmodigt, 
at væggene var noget dingelvorne at arbejde 
på: “Bliver de ikke lidt mere afstivet?” ‘Joh” -  
svarede Nielsen ham med glimt i øjet -  “når 
maleren sætter tapet på!” Sidenhen anvendte 
bygmesteren ikke skaller i sine byggerier.

Og sådan var han i alle forhold, lun med 
typisk jydsk form for humor og med et udtalt 
talent for at komme i lag med alle slags men
nesker. Selv boede Johanne og han i sidst 
opførte hus. Man kunne så se ham og de øv
rige håndværkere i fuld gang med det næste 
ved siden af. De fleste hushandler foregik på

13



den måde, at en interesseret køber kom forbi 
og spurgte Nielsen, hvornår huset var færdigt. 
Der kan da nok gå en månedstid, var så svaret. 
Men -  tilføjede Niels Johan -  du kan da købe 
nu -  det er lige til at flytte ind i. Og længere 
behøvede det ikke at vare, førend køber og 
sælger var enige. Nu gjaldt det så for Nielsen 
om at få overtalt Johanne til hurtig udflytning, 
hvad hun aldrig brød sig om. Men Nielsen 
sleskede lidt for hende, lokkede med at love 
bedre komfur, badekar eller hvad nu der 
kunne findes på af finere ting, som Johanne 
endnu ikke var i besiddelse af. Så rykkede æg
teparret ind, ofte kun i kælderen, på det halv
færdige hus. Atter havde Nielsen fået solgt 
uden mindste omkostning til hverken annon
cer eller mægler.

En uhyre flid prægede den gamle murer
mester, som huskes for at tage fat allerede fra 
tidlig morgenstund, sten på sten i støt tempo 
indtil tømreren kunne komme til. Senere sid
dende på det gamle stillads af granstolper og 
kalmarbrædder, allesammen godt overgroet 
af gamle mørtelrester. Sommeraftener, når 
andre holdt fri, kunne man se Nielsen uden 
ophør stille sidde og fuge, lige til mørket satte 
ind.

Men skulle der være fest -  og det skulle der 
også være, ikke så sjældent endda, enten fød
selsdage, rejsegilder, lidkøb eller hvad det nu 
kunne være som anledning -  så var Nielsen 
den, der for bordenden kunne sidde og spin
de af velvære, holde snakken i gang blot med 
enkelte stikord og fryde sig over at se gæster
nes velbehag, alt mens Johanne diskede op, 
og fyldte fade blev båret ind, tomme fjernet 
igen. Hun nød at stille på bordet og have gry-

Niels Johan Nielsen under arbejdet. Typisk med et barn, 
som gerne tog et nap med. Byens unger kaldte Nielsen for 
bedstefar, idet han altid var et besøg værd og -  travlhed 
til trods -  altid havde tid til at beskæftige sig med dem. 
Eriksens hus på Bramdrupvej 34, 1956.

derne i gang ude i sit køkken. I den grad, at 
jeg bedst synes at kunne huske hende, ikke 
ved bordet med os andre, snarere i køkken
døren, tørrende hænder i forklædet og med 
tilråb søge at lokke endnu nogle bidder i for
samlingen, præget af venner, af håndværkere
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og af huskøbere, som var kommet ind i kred
sen. Så kunne det endda hænde, at kortene 
senere kom frem. Niels Johan kunne virkelig 
godt lide et slag kort. Whist med både nikken 
og slå i bordet, som han lærte mig, endda på 
en pudsig måde.

En dag, kort efter vi var flyttet til byen, 
spurgte Nielsen mig, om jeg spillede kort. Joh 
da, svarede jeg. Whist måske, forhørte han sig. 
Jovist, osse det. Har du så ikke lyst til at kom
me i bestyrelsen for Bramdrupdam Vand
værk? Det kom jeg så dengang sidst i 50erne. 
Hvor det viste sig, at bestyrelsen kunne tage 
det let. Rørledninger og alt det stod smed Jør
gensen for, og på den tid var der vel kun en 4 
-  5 huse om året, der skulle have vandforsy
ning. Men der var jævnligt bestyrelsesmøde. 
På kroen. Der var ikke stort at gøre med vand
spørgsmål. Men vi spillede whist med bank i 
bordet og nikken (begge dele doblede indsat
sen!). Nielsen, centralbestyreren, smeden og 
jeg havde fine aftener sammen på den facon.

Det var helt en selvfølge, at da min kone og 
jeg havde købt grund på Kirkestien (nuværen
de Hammersvej), og i 1959 skulle have lavet 
vort nye hus, tegnet af arkitekt Anton Holm, 
Kolding, skulle N. J. Nielsen stå for alt støbe- 
og murerarbejde sammen med det sædvan
lige sjak af lokale håndværksmestre, som alle 
lavede godt arbejde, og fordi de kendte hin
anden fik byggeprocessens mange led føjet 
sammen helt uden spildtid. Alle arbejdede på 
en og samme faste timeløn, og det store hus 
var så at sige færdigt i løbet af tre måneders 
tid.

Efterhånden, som Nielsens huse bredte sig 
langs Bramdrupvej, syntes han vel selv, at det

snart kunne være nok. Svigersønnen, Laurits 
Nielsen, havde afløst Konrad Piihl fra Ejstrup 
som tømrermester. Gift med ægteparrets yng
ste datter, Edel, var han etableret i Bramdrup
dam med værksted, og alt gik støt som altid. 
Alligevel fik Niels Johan den tanke at ophøre. 
I 1960 solgte han alt sit grej: blandemaskine, 
baljer, stillads og redskaber til Knud Age Poul
sen, som et årstid havde været arbejdsmand 
hos ham. Poulsen var energisk, dygtig og til
lige stræbsom. Da var Nielsen blevet 74 år, 
efteråret satte ind, og hvad Laurits Nielsen 
angik, så fortsatte han jo med at tømre for 
Poulsen.

Det holdt kun vinteren over. Næste forår 
rev det alligevel for meget i den gamle -  en 
boligsøgende meldte sig og spurgte, om ikke 
Nielsen nok ville udføre arbejdet, og så måtte 
Niels Johan bede svigersønnen om at lægge 
bil til. Der skulle købes blandemaskine og 
andet grej. Han tog igen fat, i øvrigt i bedste 
forståelse med Poulsen, hvis forretning blom
strede både herude og rundt på Kolding- 
egnen.

Fra det år -  1961 -  kan en virkelig sjov 
hændelse nævnes. H. H. Nielsen, på det tids
punkt depotbestyrer for ESSO, ønskede at 
bosætte sig på Bramdrupvej, hvor han blev 
varm på en pæn hjørnegrund. Det viste sig at 
være N. J. Nielsens. Spurgte om den kunne 
købes:”Joh da”, svarede Nielsen. “Skal du ikke 
også ha’ muret?” Inden der var gået en time, 
var man enige om, at H. H. Nielsen skulle 
have et helt færdigt hus på grunden, og at N. 
J. skulle bygge det. Mathisen blev sat til at lave 
en tegning, hvorpå H. H. Nielsen blev fore
slået at gå i sin bank for at søge byggelån på
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Ægteparret Johanne og Niels Johan, antagelig 1967. 
Sammenholdt med bryllupsbilledet ses, at Niels Johan sta
dig bærer sin “klokk ” i urkæde. Handsker og salmebog 
har Johanne skiftet ud med stok og den uundværlige 
taske.

ca. kr. 90.000. Endskønt lokalbanken i Kol
ding var depotbestyrerens forretningsbank, 
oplyste bankdirektøren H. H. Nielsen om, at 
man kun ville give byggelån, dersom H. H. 
Nielsen kunne præstere kr. 10.000 selv. Hvad 
han ikke kunne, hvorfor han slukøret vendte 
tilbage til N. J. Nielsen, hvis svar blot var:

“Kom ud på søndag og lad os snakke om det”. 
Selv fortæller H. H. Nielsen: “Da jeg sammen 
med N. J. Nielsen sad den søndag, sagde han, 
at han syntes, vi skulle lade huset bygge helt 
uden byggelån. Jeg var glad og overrasket og 
spurgte, jamen hvordan så med penge i byg
geperioden. Ah, a troer a ka læg ud te æ lån 
kommer hjem. Aftalen blev, at jeg skulle be
tale et par tusinde, når jeg havde noget til
overs”.

Et skøde blev udfærdiget 10. oktober 1961 
med en fiktiv grundpris på kr. 11.500, så 
behøvede vi ikke andre papirer, mente N. J. 
Nielsen.

I løbet af 1961 betalte H. H. Nielsen N. J. 
Nielsen kr. 9.800, og salget af obligationer 
indbragte kr. 93.600, hvorefter N. J. Nielsen 
den 31. december 1962 kom og gav H. H. 
Nielsen en check på kr. 9.250. Det var det, der 
var blevet for meget, og H. H. Nielsen fik 
ingen andre papirer eller opgørelser.

Se, det kan man da kalde tillid, sådan som 
det fandtes blandt folk på landet i gamle dage.

I de år byggede Nielsen endeligt det hus på 
Asen, som skulle blive det sidste, og det, han 
og Johanne beboede uden at sælge. Det var 
Asen 4, hvor blandt andet N. J. Nielsens 75-års 
fødselsdag blev holdt.

Niels Johan Nielsen lægger op
Endnu et par huse blev det til, men nu kun 
godt og vel et hus pr. år, altså med nedsat tem
po og med en murersvend ansat. Til og med 
de sidste to huse på Nytoft nr. 1 og 2. Vinteren 
1965 havde N. J. Nielsen støbt fundamenter til 
et større hus helt ude i Rådvad. Sven Trillings- 
gaard skulle bygge og var blevet ham anbefa-

16



Udsnit a f  matrikelkort fra ca. 1952. Jeg har foretaget en retouchering a f  kortet, så det viser Bramdrup clam i 1947. Den 
udbygning, som N.]. Nielsen udførte i årene 194 7-64 er angivet som 3 områder: 1 vest for Vejlevej: Bakketoppen, Dons
vej ogPåbyvej, i alt 12 ejendomme, 2: Bramdrupvejs nordside, Grydhøj og Ny toft, i alt 13 ejendomme, 3: Bramdrupvejs 
sydside, GI. Stationsvej, Hammersvej og Asen, i alt 17 ejendomme.

17



let. Men knapt i gang med murstenene måtte 
N. J. Nielsen meddele bygherren, at han ikke 
orkede mere, at han frøs, og at han ikke følte 
at kunne fortsætte. Men svenden Frost var 
indstillet på at opfylde de forpligtelser, som 
mester havde indgået.

Således lagde Niels Johan i februar 1965 
murerskeen for sidste gang 81 år gammel.

Men uanset, at dagen nu var arbejdsfri, og 
at hus og have kunne nydes på Asen 4, lå Niel
sen ikke helt på den lade side. I 1965, i årets 
sidste måneder, skulle der være opstillings
møde i Bramdrup Forsamlingshus på grund 
af det kommende kommunevalg i 1966, det 
valg, hvis resultat er nærmere omtalt i denne 
artikel.

Som altid førhen blev der lavet to lister til 
valget -  en ren socialdemokratisk og så en 
borgerlig fællesliste. Upolitisk, om man vil, 
men selvfølgelig med borgerlig tendens i for
hold til den anden liste. Jeg havde aldrig før 
haft tid til at beskæftige mig synderligt med 
sognerådets politik, ej heller personer. Men 
Nielsen lokkede for mig og foreslog, at jeg 
sammen med ham gik til mødet. Endnu hu
skerjeg en smule forbløffelse dels over at se så 
mange fra vejene herude omkring, dels ved at 
Sidelmann -  siddende sognerådsformand og 
af den grund mødeleder uden videre -  bød 
velkommen og sagde så: “Er der nogen social
demokrater til stede i salen?” Og da ingen rea
gerede, fortsatte han: “Så kan mødet gå i 
gang!”.

Der skulle altså laves en fællesliste med ti 
kandidater, og da man kom til spørgsmålet 
om hvilke personer, rejste Niels Johan sig 
stille op og foreslog Reddersen. Det blev skre

vet på tavlen. Andre? Straks rejste smedeme
ster Jørgensen junior, altid kun kaldet Kesse, 
sig og foreslog H. H. Nielsen. Besyndeligt 
nok, for Kesse var normalt en såre arbejdsom 
mand med lang arbejdsdag og uden synlig 
interesse for samfundet. Jeg har en stærk mis
tanke om, at dette her var planlagt af Niels 
Johan. H. H. Nielsen blev skrevet på tavlen, og 
ved den endelige afstemning kom vi begge, N. 
J. Nielsens gode venner, på listen til valget. 
Ligesom vi begge ved det overraskende valg i 
marts næstfølgende år kom i det ny sogneråd. 
Og hermed kan det så erklæres, at Niels Johan 
Nielsen på den måde har givet den allerførste 
start på mit politiske liv, der blev fire år i sog
nerådet og fra 1970 tolv år i byrådet for den ny 
storkommune.

Der gik ikke mange år med et stille liv på 
Asen -  sidst i 1960erne måtte Johanne på ple
jehjem, hvor hun døde i 1970. Inden da var 
Niels Johan blevet en kende konfus og mi
stede snart efter hukommelsen nu og da. 
Også han måtte nu på plejehjem -  på Sol
gården i Harte -  hvor han døde 26. november 
1973, 87 år gammel. Sådan endte et langt og 
virksomt liv.

Lad os en sidste gang tage den gamle note
ringsbog frem. Langt senere end de før om
talte notater om byggerier i Sønderjylland er 
skrevet, er der med helt andet blæk og en syn
lig ældre hånds skrift gjort en nøje optegnelse 
over det samlede byggeri i Bramdrupdam, 
startende i 1947.

Det vil være naturligt at antage, at disse 
notater stammer fra perioden på Asen 4, hvor 
der var blevet fred til den slags sysler, og som
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Den populære murermester fejrede sin 80 års fødselsdag i 1966 i hjemmet på Åsen 4. Med undtagelse afJohanne og en 
a f døtrene til højre i billedet lutter mænd -  håndværkskolleger, venner og en del købere, som mester i tidens løb havde hand
let med. Fødselaren ses siddende på hug i profil -n r . 2 fra  højre i forreste række. Artiklens forfatter ses som nr. 2 fra  ven
stre, ligeledes i forreste række.

nærmest fremstår som en form for et testa
mente. Der er vi så allesammen remset op, 
næsten i korrekt rækkefølge. 42 byggerier til
sammen, hvilket jo  betyder, at Nielsen alene 
ved sin virksomhed, der begyndte ved udstyk
ning af hjørneejendommen på Donsvej, for

øgede Bramdrupdams antal huse og ejen
domme med knapt 50% i forhold til dem, som 
byen rummede i 1947.

Og hermed var der sat en udvikling i gang, 
som ikke lod sig standse.
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