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En duelig landsbymurer
Af Gunhild Due

Den 10. juni 1822 møder den 34-årige Johan
nes Nielsen op hos borgmesteren i Kolding 
for at ansøge om borgerskab inden for murer
professionen. Johannes Nielsen er født i Sor
did by i Føvling sogn Ribe amt i 1788. Han 
fremviser fripas fra landmilitssessionen for 
Ribe amt udstedt 1810 samt attester fra stads- 
hauptmand Wissing, der dels viser, at han er 
tilmeldt Kolding Købstads Borgervæbning, 
dels at han er Wissing bekendt som en duelig 
arbejder i murerprofessionen. Derfor bliver 
Johannes Nielsen tilstået borgerskab, og han 
aflægger ed på troskab til Kong Frederik VI 
samt lydighed mod love og øvrighed, retskaf
fenhed mod medborgere og villig deltagelse i 
borgerlige byrder og skatter.

At Johannes Nielsen har benyttet tiden fra 
han som 22-årig fik fripas i Ribe, til han duk
ker op i Kolding til at lære murerfaget og sam
le sig lidt penge, må man gætte sig til. I alt fald 
køber han straks gård i Nørre Bjert ved Dre- 
jensvej (senere betegnet matrikel nr. 29), lige
som han også køber kirkejord ind til gården.

Blandt de få papirer, han har efterladt, har 
han gemt et for den tid vigtigt dokument 
udstedt af kongen den 29. november 1822, 
samme år Johannes Nielsen kom til Kolding. 
Dokumentet tillader håndværkere på landet 
at have en svend og en dreng, derudover må 
de bruge deres børn og kone som medhjælp. 
Der opremses flere grunde til en sådan tilla

delse, bl.a. at bønderbørn, som er uskikkede 
til bondehåndteringen, derved kunne blive 
anbragt ved anden gavnlig virksomhed.

Takket være denne kongelige lempelse af 
retten til at drive håndværk kunne Johannes 
Nielsen altså slå sig ned i Nørre Bjert som 
såkaldt landsbymurer og dog bygge i Kolding.

I et foredrag i 1923 om Koldings rådhuse 
fortæller lokalhistorikeren P. Eliassen om det 
rådhus, der blev opført 1839 og kostede 8000 
rigsbankdaler. Rådhuset var inspireret af råd
huset i København (nu Domhuset på Nytorv), 
dog kun med fire søjler. Eliassen fortæller: 
“Det lyder underligt, når jeg oplyser, at en 
landsbymurer, Johannes Nielsen fra Nørre 
Bjert, har bygget dette rådhus. De gamle me
stre i byen talte for øvrigt meget om Johannes 
Nielsen, der har opført flere huse i Kolding, 
således bl.a. Outzens gård i Vestergade. Han 
har i sandhed ikke været nogen fusker”.

En duelig murer var Johannes Nielsen altså. 
Det fremgår også af nogle lejeropsigelser, at 
han har ejet en gård nr. 106 i Låsbygade. Og 
så sent som i 1857, 69 år gammel, bygger han 
kostald og hestestald på herregården Pals- 
gaard for C. Reedtz til en samlet pris af 2800 
rigsdaler.

I årenes løb vedbliver Johannes Nielsen at 
købe jord ind til sin gård, eksempelvis kø
ber han i 1830 Apotekerengen af oberstinde 
Hviid, Hviidsminde.
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Johannes Nielsens borgerskabsbrev som murermester ud
stedt a f  borgmester ogråd i Kolding 1822.

Udover to døtre får han 48 år gammel en 
søn, og det er nok for denne søns fremtid, han 
fortsat køber jord ind. I 1859 køber han søn
nen fri for militærtjeneste ved at betale 700 
rigsdaler til en Rasmus Meng for at denne skal

overtage militærtjenesten. De 700 rigsdaler 
kan sammenlignes med de 1400 rigsdaler, den 
ene datter får for at give endeligt arveafkald i 
1856. I 1866 må den anden datter nøjes med 
400 rigsdaler for sit arveafkald.

I 1860 købes der igen jord, men for lånte 
penge, og i 1867 overtager sønnen så den 
gård, faderen har samlet til ham, mod at han 
tager forældrene i aftægt.

Johannes Nielsen dør den 7.marts 1869, og 
da moderen også dør, sælger sønnen gården i 
1872 efter at have stiftet yderligere gæld og 
flytter til St. Velling ved Smidstrup.

Der er ikke fundet en nekrolog over Johan
nes Nielsen, men to dødsannoncer over gård
ejer J. Nielsen. Det har åbenbart været finere 
at eje gård end at være en nok så duelig lands
bymurer.

Den med flid samlede gård forsvandt ud af 
billedet i 1874, hvor jorden overgik til gården 
Solbjerg.

Aftægtskontrakten
Der er en del aftægtskontrakter på Stadsarki
vet. Selv har jeg kendt begrebet fra min barn
dom, når min far fortalte om den aftægts-

Dødsannonce i Kolding Avis 9. marts 1868.
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mand, min farfar fik som en slags gældspost, 
da han købte gård.

Det var ikke kun i forhold til egen familie, 
man kom på aftægt, men aftægtsfolkene 
kunne også ved salg af ejendomme overgå til 
fremmede. På en måde solgte man sin far og 
mor til forsørgelse som en del af prisen for 
gården. At der var tale om en følelig udgift, er 
der mange eksempler på. Det var jo i en tid, 
hvor kost og logi tog en betragtelig del af ind
komsten for ikke at sige det hele.

Min farmor fortalte med bitterhed, at hun 
måtte købe smør for at kunne levere det af
talte kvantum til aftægtsmanden og ligeledes 
aflevere mælk, som hun selv havde brug for 
til sine børn. Ovenikøbet kom aftægtsman
dens voksne børn og hentede den mælk, han 
ikke selv kunne bruge. Det var i 1890erne, 
hvor køerne ikke gav så meget mælk om vin
teren, og det var før, man havde lært at bruge 
kraftfoder. Hvordan det så har været at bo 
hos fremmede som en udgiftspost, kan man 
tænke sig til.

Folkemindesamleren H. P. Hansen fortæl
ler om en husmand, der havde købt et lille 
sted med to magre køer og to stude plus af
tægtskonen Kjesten, som skulle have ruggryn, 
flæsk, fisk, brændevin, tobak og en potte 
mælk om dagen, selvom køerne kun gav to. 
En hård belastning fortalte husmanden, for 
Kjesten var 72 år og så ud til at kunne leve 
længe. Imidlertid slap husmanden af med 
hende på en skikkelig måde efter fire års for
løb, idet han solgte hende til hendes egen dat
ter for 600 kr., den bedste handel han nogen
sinde havde lavet, for fe s te n  levede, til hun 
blev 100 år. Dette med det skikkelige er måske

et tegn på, at ikke alle kom lige så skikkeligt af 
med deres aftægsfolk.

Jeppe Aakjær, der i sine unge dage hjalp H. 
P. Hansen med at indsamle folkeminder, for
tæller i sin lille bog “Aftægtsfolk” en sørgelig 
beretning om et gammelt ægtepar, der over
gav deres gård til en datter og svigersøn, men 
svigersønnen ødelagde deres alderdom og 
ønskede dem kun døde.

På baggrund af de forskellige beretnin
ger om aftægtsforhold forstår man lidt bedre, 
at aftægtskontrakterne er alenlange med per
tentlige opremsninger af ydelser i lange ba
ner.

Aftægtsordningerne var en nødvendighed i 
en tid, hvor der ikke fandtes offentlig forsør
gelse bortset fra uværdige, fængselslignende 
fattighuse. Ejendomsløse folk var ildestedte.

Rigsdagsmand Rasmus Nielsen, født 1872 
og død i 1950, fortæller i sine erindringer om 
sin opvækst. Hans far var arbejdsmand og flyt
tede som nygift ind i et lille hus hos sin sviger
mor. Han var daglejer, lønnen var lille, de fik 
seks børn, men moderen døde fra disse i 
1882. Den gamle mormor tog sig af børnene, 
så godt hun kunne, men året efter giftede 
faderen sig igen, og da måtte den gamle mor
mor forlade sit hus og flytte på fattiggården. 
Som voksen indså Rasmus Nielsen, hvor uen
delig ondt, det må have været for hende.

Aftægtsydelserne var i nogen grad egnsbe
stemte, for eksempel skulle begravelserne al
tid holdes efter egnens skik. I L. M. Hunde- 
boll “På aftægt” kan man se, at på gårde i 
Vestjylland skulle der eksempelvis ydes fisk, 
fire snese hvilling og fire snese torsk om året. 
Udover retten til at dyrke grønsager, fri bolig
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Østrigske soldater foran Johannes Nielsens rådhus, 1864.

og brændsel, ret til at bruge brønd, bryggers 
og bageovn, skulle der i en kontrakt fra 1880 
leveres 3/2 tdr. rug, 3 tdr. byg, 3 skp. boghve
degryn (dette går igen i de fleste kontrakter 
fra 1800-tallet), 2/2 tdr. kartofler, 8 lispund 
hør, 20 pund ost, 10 snese æg, 100 pund fersk 
flæsk uden ben, 50 pund fårekød, 4 potter 
brændevin og et pund røgtobak hver måned, 
4 potter kærnemælk hver uge, 6 potter sød

mælk daglig. Sultet har de så vist ikke. Dertil 
kom bl.a. lyng og gulvsand plus en masse an
dre ting, som går igen i alle kontrakter: kørsel 
til kirke og besøg og den nævnte begravelse 
efter egnens skik. En bestemmelse, der går 
igen i de fleste kontrakter, er retten til at 
flytte, men tage aftægtsydelserne med sig, 
samt ret til at vende tilbage efter et halvt år 
eller når det passede aftægtsfolkene. Siden
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det går igen så ofte, må det jo have været 
brugt. Alle kontrakter er i øvrigt sikret med 
panteret i gården.

De lokale kontrakter, vi her på stedet ken
der til, er naturligvis forskellige alt efter går
dens eller familiens særlige forhold.

I en kontrakt fra 1852 fra Mosegård i Råd
vad fremgår det, at meningen er, at aftægtsny
deren skal leve i fællesskab med ejeren og 
have alle fornødenheder, kost og klæder, logi 
og opvartning lige så godt som gårdens ejer. 
Men dersom aftægtsnyderen ikke længere 
ønsker dette, træder så en lang række bestem
melser i kraft med nøje opremsede ydelser af 
diverse madvarer m.v., hvilket tydeligvis ville 
blive en større byrde for ejeren. Man kan let 
forestille sig, at aftægtsnyderen har stået gan
ske stærkt.

Hvis vi vender tilbage til Johannes Nielsens 
aftægtskontrakt, så indledes den med, at 
sønnen som betaling for samtlige Johannes 
Nielsens ejendomme lover, at forældrene, så 
længe de lever, skal nyde fri bolig, klæder, 
føde, varme, lys, pleje og opvartning hos ham 
og hans familie, ligesom de selv nyder sådant.

Men bliver forældrene utilfredse, eller får 
gården en anden ejer, da skal han eller går
dens ejer præstere en lang række poster.

Først skal der indrettes en særlig lejlighed, 
og der skal være fri adgang til haven og brug 
af afgrøderne. Derefter følger så en lang 
række nøje specificerede fødevarer: 3 tønder 
rug som skal være tør, I/2 tønde bygmalt med 
topmål, 4 skæpper (1 skp. = 17,39 liter) gode 
boghvedegryn, 6 skp. byggryn, 4 skp. bygmel, 
3 lispund (1 lispund = 8 kg) hvedemel, 6 pund

tør humle, 2 skp. salt, 4 lispund frisk røget 
flæsk fra grisens baglår og fremover, 4 fede 
ænder, 6 kyllinger, 1 lispund fersk oksekød, 3 
lispund røget oksekød, 1 lispund talglys, 1 
tønde kartofler. Hver uge 3 pægle brændevin, 
det svarer til 7/2 dl. Der skal også leveres 28 
pund kaffe, 4 pund cikorie, 8 pund pudder-

Første side a f Johannes Nielsens aftægtskontrakt.
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sukker, 5 pund brun sukker og 5 pund hvid 
sukker. 1 kande mælk daglig og 2 pund smør 
om ugen, 12 kg sød ost og 4 dusin æg om året. 
Dertil et lam med uld til november, 8 alen 
stampet vadmel (kraftigt uldklæde) og 12 alen 
hørlærred. Dertil kommer 2 favne bøgetræ, 
10.000 tørv, som skal bringes i hus, træet skal 
være savet og kløvet. Og endelig skal der ydes 
30 rigsdaler om året i håndpenge.

Alle disse nøje opregnede ydelser fortæller 
en del om, hvordan man levede. Forbruget af 
sukker var eksempelvis betydeligt lavere end i 
dag, til gengæld var forbruget af gryn og mel 
større og nok også kød, hvis man havde råd, 
man var tæt på at være selvforsynende.

Udover at skulle levere alt dette kom så plig
terne. Kornet skal køres til mølle, brødet skal 
bages, øllet brygges, der skal vaskes, stryges og 
rulles, eventuelt syes. Der skal køres til kirke, 
købstad og venner, dog ikke i høstens tid. Ved 
sygdom skal der hentes læge og præst, læge og 
medicin betales, og blev aftægtsfolkene svage, 
skulle man ansætte en pige til deres opvart- 
ning og pleje.

Det sidste har jeg også set i enkelte andre 
kontrakter, men det var nok ikke så alminde
ligt. Endelig skal så begravelsen holdes efter 
egnens skik.

Når man tager datidens forhold i betragt
ning, ses det let, at et aftægtsforhold kunne 
være en betragtelig byrde på en gård.

Trods de nøje opremsninger omkring af
tægtskontrakten kan man sagtens forestille 
sig, at de har givet rig anledning til ufred og 
bitterhed. Det findes der mange beretninger 
om i litteraturen og i erindringsstof. Det har 
givetvis ikke været nogen lykkelig alderdom at

sidde som en udgift på en gård ejet af frem
mede, og måske heller ikke så rart, hvis det var 
familie, hvor en svigerdatter/eller svoger så 
skævt til én.

Mon ikke en del kan huske en lille fortæl
ling fra de første skoleårs læsebog. Man så en 
tegning af en gammel mand, der sad i en krog 
og spiste af et stort træfad. Ved bordet sad 
resten af familien undtagen en lille dreng, der 
sad på gulvet og snittede i et stykke træ. På fa
derens spørgsmål om, hvad drengen lavede, 
svarede han at han snittede det fad, som fade
ren skulle spise af, når drengen blev stor. Så 
skammede de voksne sig, og den gamle kom 
til bords.

Lad denne gamle moralske historie, som jo 
har haft en alvorlig baggrund, være slutnin
gen.
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