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Arupgård .1 ..SkodborK v. Ingpid Bpuun> Kolding
1778-1978

Om det netop er 200 år siden gården er bygget, kan man vist ikke 
fastslå, men et er sikkert, af det den 11. b-. 1978 er 200 år siden, 
det første par, der boede på Arupgård, havde bryllup.

Lærer K.M.Hermansen fortæller i sin bog, at garden skulle være 
flyttet ud i 1778, og lad os så regne med det.

Gården lå tidligei^ som alle gårde i gammel tid, inde i lands
byen, og dens plads var der, hvor De Gamles Hjem siden blev bygget.

I 177^jda man begyndte udskiftningen af jorderne, så hver gård 
fik sine egne marker, boede Matthias Christiansen på gården. Den 
halve del af gården var brændt, og Matthias Christiansen var blandt 
de bønder, der ønskede at flytte deres gårde ud af byen.

Nu havde denne gård fået tildelt sin mark flere steder, og på et 
gammelt kort fra 1791 i ældste Skodborg-bog, ser man under nr. III 
de forskellige stykker, som hørte til gården på den tid.

De forskellige stykker, dog2 ikke i rig
tigt forhold,med pladsering i sognet.
a. Hvidehoved, ligger ved Skrave skel 

og hører vist til Ove Holms gård.
bo Hede ved Jürgen Svensen, nu til 

Kraggård.
c. Agerland til sønderenden af huset, 
d« Nordre ende af agerland.
e. første eng ved åen.
f. anden eng ved åen.
g. Skidenbro, eng.
h. Hede norden og sønder for Sorte Eng.
i. Mannkrog med eng, ager og hede.

samt byggeplads og kålgård.
k. Overeng.
l. Hede sønden Mannkrog.
m. Hede norden Mannkrog.
n. Sønder skovskifte.
o. Byggeplads og kålgård, Arupgård. 

( h. er ikke fundet på kortet).
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Mathias Christiansen 
født I726 i Rangstrup, Agerskov sogn, 
død I6.6.I805 i Mannkrog, 79 ar. 
søn af Christian Mathisen og hustru bilen 
han blev gift skoleholder i Agerskov, 
viet i Agerskov 1753 Hl . ,
Anne Cathrine Jesses fraUstrupi Vedsted 
født ca. 172*+, død i Skodborg 3- 
forældre Jep Nielsen Juhl.og .?nns
Før de kom til Skodborg vist i 1/56, havd

.. Q i Ranest^UD. gift med Laue Aarup, Aarupgd-Børn: Anne Margrethe fød\i fangst^P^«^^ 18o^
Anne Cathrine døbt
Jeppe 
Christine 
nnne Christine

i Rangstrup og var før

gård.

sogn 
år.

Pouisdatter i Ustrup.
e de hans forældres

h 
h 
o

hChristian

1L.1.1757 i Skodborg, død før 1805* 
30.7.1759, begr.9-2.1762.
I.3.176I, ” i 3.1761, 3 uger.
'7.3.1762, gift ca.1792 med Jens Hansen 
Schmidt fra Fæsted. De boede 1 Skodbcf-g, 
og deres søn Mathias brugte navnet .xøxberg 

29.7.176M- gift 1798 med Mette Marie Jen
sen fra Stenderup i Føvling, brugte også 
navnet Høiberg, havde 6 døtre. Christian

_ __ ____ ___ »

j kun nævnt ved faderens død. 
også stavet Høibjerg og Hoe- 

•- r osså'brugt^at den foregående mand på gården Christi- 
"Han mines at stamme fra Langetved. Da han solgte garden 

‘Christiansen, eller afstod den, forsvandt han helt fra
S

/

fik sikkert Mankrog.
2 børn mere, er ikke fundet« 

Det er mærkeligt med navnet Høiberg, 
biers« det blev 
an Thaysen- Rqn menes at stamme fra Langetved 
tilMathia s 
sognet.

Mankrog »

se nu, for den brænd- 

og sønnen Christian

KSS Christi.».» nyttede n; retterne “g
te gård ud på Mankrog hede, hvorefter garden fik navn. _a aens 
niadc; lieber i dag Nissen Schmidte gård. . rivt~P1MÎtthifgs fik 50grigsdaler.til ^^^L^omMst6^ d^T' 
tede ud i 177^ mere eller mindre hjælp, men det kom vi.l 11“ boere“? Ä der kunne o-rtage de gamle grunde Udflytterne skul 
le have hjælp til transport og.opfø.sel^d.^

Og"så^ik man i gang med nedbrydning Og ^rtkørsel af garden^ 
men man kan vist trygt regne med, -• v< F var sat af
mindste planke blev taget med, ja, selv brøndene, ae. var 
^^«Xtma^Chri^Lnsens gård jo halvt nedbrænd! så der

1 °Hvordan^denne gård har set ud, kan man ikke 

te for en ca . 50 år siden. . -, onc;
Matthias Chr. boede her til sin døa i loO1?, 

Matthiesen havde den vist efter faderen.
Laue Lauridsen Aarup
flïïa Grønagergård i Københoved 1771 °g døbt 
begr. 6.3-1798 i Skodborg, r<
forældre Laurids Aarup og Lene 1. -mou 
trol.12.2.1778 
viet
Aime
f.
død
Laue

som da
len,

17.9-

i Københoved.
i Skodborg
" ” til11.L.1778

Margrethe Matthiasdatter kaldet iv bjerg. 
17% i "

I3.7.I833
L • Aa 4 
hørte til den. Det ser man

hvor Laue J

Rangstrup
i Skodborg sogn.

nm købte eller overtog hele Mannkrog med de 1^2 tur.Id., 
rap købte^eDet tydeligt af ud skiftmngsprotokol-

Aarup skrives for begge garde.



Man må vist eodt regne Aarupgårds indvielse til 11 A.1778, men

sted var 1 hiørnet mea aurais gennem sr.ui jun.™. -a -,------
en kamin i denne stue, blev et tykt lag puds hugget af, som var sat 
på for at dække det røgmættede murværk. I loftets gipsbelægning nar 
der altid været en revne, som var umulig at udbedre, og da vi i 195/ 
tog de gamle brædder af over bjælkerne, fik vi forklaringen, det 
var et brædt, der var sat skråt over gjørnet og havde været øverste 
brædt i røgaftrækket* I denne trekant var tydelige spor ai megen 
r0!’den østlige^ende var en 3 fags stue, og der var nok en 2 fags 
dagligstue mellem denne stue og køkkenet. Hvordan den nordlige si
de af huset var indrettet, er vanskelig at rekonstruere, men der 
er sket store forandringer også her. .

Som varmegiver i stuerne havde de en bilæggerovn, hvorfra vi, da 
vi byggede hus i Kolding, fik indsat en plade med forsiringer. Den 
skulle stamme fra ca. 1750.

I gårdens østlige side var kost alden, hvor hestene og svinene og 
måske endda også fjerkræet havde plads. Hvor stor en besætning, der 
var på gårde af den størrelse i Sønderjylland, har iki- været muligt 
at finHp. men taper man en gård i Ll.a.ndst i 1757, sa bestanden sa-

H Til vest lå laden. Senere blev der bygget lade, så det blev en 
firelænget gård. Det var nok efterhånden som jorden blev opdyrket 
og kom i bedre kultur, så kunne der holdes flere dyr, og hestene 
måtte flytte over i den vestlige længe. Den nye lade^la sa langt 
inde i gårdspladsen, at man i 191^+ kunne lade den sta, uedens den 
nuværende lade blev bygget. Gennem laden var port ind gården.

Lidt fra den østlige ende af stuehuset blev senere opført et 
aftægtshus. Det var på h- fag, og lige så bredt, som det var langt. 
Om dette hus blev opført i 1798, er ikke bevisligt, men deroskønnes 
kun at have været brug for det fra 1798 og fa ar frem, og sa igen 
fra 1872 til 1878. Efter den tid blev det først brugt til kalve og 
svin og siden til tørvehus. Det blev brud ned i 1959* o

Om bygningerne er der nok ikke mere at fortælle i de næste ar. 
Vejen til Arupgård, et navn gården havde_allerede pa gamle kort 

fra 1791 gik fra Skodborg vesterby forbi LI.Sundbølgard. Denne vej 
var kommunal til gårdens skel, derfra og til landevejen var det pri
vat vej, og man kan vel sige, at det er det endnu, men med ret til 
færdsel for LI. Sundbølgård, men derom senere.



Laue Lauridsen .^arup og Anne Margrethes børn:
1. Matthias f.15*1*1779, hjemmedøbt 16.1., død 2^2.1779.
2. Lene f.10.h.l780, hj.døbt 11.U., fremst.i kirken 21.5«, 

død 9.6.I78O.
3. Lauritz f.1.6.1781. døbt 2.6., fr.22.7., død IU.I.I79O.
U. Anna Cathrine f.6.8.1783, døbt 7*8., fr.20.9«,

død efter I787, ellers ville en oldemor vel ikke blive 
opnævnt, og død før 1796, da yngste barn får navnet.

5. Lene f.20.11.1785, døbt 21.11., fr.26.12.. død 27.3.1798.
6. Ellen f.19.12.1787, døbt 20.12., død 2i.i2.i787.
7. Matthias f.10.2.1709, døbt 11.2., fr.9*M-., død 25.M-.i79O. 

Her får sognet en ny præst, og børnenes fulde navn ind
skrives i kirkebogen. Gad vide om præstens kone har haft 
et godt råd til de ulykkelige forældre, for de 3 yngste 
børn var levedygtige.

8. Laue Mathiasen Aarup f.30.M-.i79i, døbt 3*5*, fr.l9*6. 
se ham som næste mand pa gården.

9. Mathias Christian Aarup f.26.7*1793, døbt 27*7•,fr.15*9•
10. Anne Cathrine Aarup f .M-.ll .1796, døbt i kirken 6.11.

Mathias Christian Aarup var gift og boede på Skodborg søndermark, 
men de mindre ejendomme i sognet er ikke behandlet i Skodboer-bogen, 
så det vides ikke, hvilken ejendom, der Var hans.

Citat fra kirkebogen; 16®5*1858 døde Mathias Kristian Aarup på 
Skodborg mark, første gang gift med Karen Marie Pedersdatter fra 
Vejen og avlede 2 børn, som er døde, 2.gang gift med Lene Jeppes- 
datter fra Holsted og avlede 7 børn, af hvilke leve Karen Marie, 
Enger Margrethe, Laurette Nicoline, Laue, Hans og Karen® 65 år.

Der havde nu Været mindst 8 børn i andet ægteskab, for en 7 årig 
søn, Matthias døde i 1851» Sønnen Laue døde 26.9.1858, 21 år 9 m.

Den yngste datter Anne Cathrine blev gift i Vejen, på Skodborgholm.
Men tilbage til 1798« Der står ikke noget om dødsårsagen ved 

Laue nsrup. Han var jo en ret ung mand, ca.M-7 år. Deres 12 årige 
datter Lene døde i samme måned, og hos broderen Jacob Aarup i Kø
benhoved døde M- døtre på 15, lo, I9 og 2M- år mellem 1.2. og 1.M-. 
samme år. Der var ikke andre familier der var ramt af dødsfald sam
tidig, så der må have været tale om en uhyggelig smitsom TB.

Enken Anne Margrethe Mathiasdatter blev gift 2.gang 29»12»1798 
med Hans Lauesen fra V.Vamdrup,

fT^cTTÏT1^? døde 2M-.9.I821, 73 år. e
Hans Lauesen havde vist boet i Skodborg i mange år, hvad fremgår 

af dette citat; 28.12.1799 døde Maren Hanses, Hans Hansens og Maren 
Jenses ægte datter, levede i ægteskab med Laue Pedersen i Vamdrup 
udi 55 år, havde 2 sønner og 2 døtre, hvoraf kun 1 leve Hans Laue
sen, som tog sin ganske moder til sig, da hun angreben af krebsen 
udi mere end 16 år var den elendigste person heri sognet. 75 år.

Hun havde altså været i sognet mindst 16 år. Hendes mand Laus 
Pedersen var vist endnu levende, ellers havde hun været meget tid
lig gift. Maren var datter af Hans Hansen i Bønstrup og døbt 30.M- 
I72L.

Aftægtshuset menes opført til denne syge moder før Hans Lauesen 
og Anne Margrethe havde bryllup.

Der var ingen børn i Hans Lauesens og Anne Margrethes ægteskab.
Anne Margrethe levede 12 år efter 2. mands død. Hun boede sikkert 

ikke i aftægtshuset, for sønnen Laue, der nu havde Aarupgård, blev 
ikke gift før I836, og moderen holdt vel hus for ham.

Laue Mathiasen Aarup
født på gården 3O.M-.1791, død 6.3*1869 af alderdomssvaghed og 
viet 26.ll.l836 i Skodborg til benskade.
Anne Marie Jensdatter fra Gammelby
alder kendes ikke, død 29.I.I878 son. aftægtskone på Arupgård. 
datter af Jens Iversen og Karen Andtrsdatter i Gammelby.
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1.

2.

3*

stort 
halv-

Laue Mathiasen Aarups og Anne MarieJensdatters børru 
Laue Lauesen Aarup f.31.3-1838, døbt 5.M., 

dpnne lejlighed ser man oet gode ndboiornoia, an må^have været pi Skodborg nørremark. Faddere var Claus 
Fnevoldsen ejer af LI. Sundby Igard, Maren Suncnøl afe 

og Niels Jørgensen pa Ll.L^nceg . 
WandtMafaddeereeM^nPSundbL%g ^hAster^Due^fra Lindegd. 

blån« fåddeåå Elisabeth Duer^fra LiAdegå^ og Hans 
Mejsen aom ?ra Kraggård. Levede 18?8, ikke fundet siden.

U. et dødfødt barn 2.1.18U-6.

Laue Lauesen Aarup *
f.31.3-1838 på ^rupgård .
?0d 31ÄÄn S’ha%å Overtaget gården i 1820, og 

i i86>Samod h!n deå tïî sønneL Da denne ikke giftede sig, er 
~ i -t forældr^n^ blev boende i stuehuset.det vel troligt, at forældren hovedet end landbrug og gifter-

.Laue Lauesen Aarup h-vde j J “ 20A.I872 til N.S. S.Østergård .
mål, han solgte garden til afståelse.. 3kod_ 

Denne Laue L.^arup var lid . * r. A^tiHede holdt til i Mikkel-
fortæller, at Laue og 4 ’ tog de lettere arbejde,
borg. De ville gerne spil . h-'1! pt ^kke rattig, for da han
når det passede dem. Laue var nok.heR®rb:^e .atrig, x 
solgte gården til Niels Østergaard, fik h.n sikkert en nex 
kontanter foruden et pantebrev pa 3375 rdl.

Priser og økonomi skal ikke behandles her, du d( t er * or 
et årbljdå blandt Arkivalier at finde^det^rigtige^f |m* mindst

gjort arbejde giver forkert • y k 0„ kroner, så sammenlig-
3 møntformer i denne tid: ”"Urne på Aarup-
åååf synes"?t^mangle1 Ät, seiv om der Jo nok har været strenge 

tider med krige.
Niels Sørensen

1 h’”
stod endnu for fa år siden.

viet l.gang 20.9*1871 i Skrave t*l 
Giertrud Marie Lund 
f . 23.2.18^1. 
død 3.I.I888 pa .-t 

sva ghed.
forældre 

cobsda tter
Børn: 1.

flaftaldt 08.tOTgaa.tA havde gården fra 20.>+.1872

rupgård, hun døde pludselig e ter længere txds 

Jens Nicolai Christensen Lund og Gjertrud Marie Ja- 
Schmidt på Lundgården i Københoved.
S^ren Laurids Østergaard .2>.8.18,-2, døb.. 11.10. 
blev viet 16A.1912 til Bodil.Jacobsen fra Krogager, 
var købmand og tømmerhandler i Fri_»lt. 1 d,tt r. 
Giertrud døbt 15-9-1875, var født 1>+ 9-, døde 16.9- 
Jens Nicolai østergaard f . 1 • ■ • 18, / , død . i , 
havde Aarupgård 1.10.190*+ tl]- -3-J j j to to io^i 
Oluf Hagbart østergaard f .30 A.188O, død 12. 2.19^1, 
var gift med Hedvig Dorthea Rasmussen, Gørslev. 
han var grosserer i Københoved.
Kirstine Marie Østergaard f .2a-. l .1883, døu 2Z.8.18<^. 

tergaard viet 2.gang i 1892 ( vist) til „^-rc -'i
( efter gamle Peter Gamborgs optegnelser i.Andersen) 

f. ca . 1860 i Vendsyssel, 
død I7.I.I9OI pa -arupgard.

3-

U.

5-
Niels øs
Petrea Lovise
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. Han blev da også for
det blev oprettet i 1896, og 

1 uj' u tï u ne j. e j var det en selv — 
som gården stadig har.

Børn: ved Petrea Lovises død står, at der^var#2 børn, neml.g 
Gund°r Sophie på 7 år og Johannes Andreas Pa \ar*

Peter Gamborg kalder datteren Grethe. Ved lejlighed skal det 
blive rettet. Datteren har været gift og bosat i Brand^rup, hvor 
hun stadig lever. Johannes Andreas er død.

Vi ved ikke, hvor dygtige landmænd der har været på gården før 
1872 men aarup-slægten har vist altid været.dygtige foxk.

Nu’kom der imidlertid en fremskridtsmand til Aarupgard . _Niels_ 
Østergård havde nok forstand på mejeribrug, f 
mand for Skodbore Andelsmejeri, da det blev op 
som formand og maske primus motor for det^hele 
•Tral n a at han fik me i e rinummer 1, &a.x~cn ----

Der’^r blevet fortalt, at Niels Østergård endevendte stu< uset, 
fordi der var døde så mange af tuberkulose, men det har in c pa 
sig. Begge Niels Østergårds hustruer havd^ nok denne sygdom, ved 
den sidstes død står: døde af tæring. nirniirp ind-

Nej, grunden til omvæltningen var snarere den helt umulige xnd 
retning med bryggers og mælkestue i den vestlige ende>a us- ? 
nåIrs°alleteforUomforandringen af stuehuset kendes ikke, “«n P* 
d«n østlige gavl var indtil 1955 N og g og ! vestgavlen til 1936 
G og ø, sa det er klart, at de har arbejdet m«d huset.

En lille pudsighed: pa oversiden af trappestenen ved fordøren 
var et N hugget. Jeg har hørt fortælle, at det var en af els 
Østergaards ældste sønner, der var mester for dette N, så kom 
faderen og gav ham en ørefigen, og det påtænkte 0 kom aldrig med.

Her et rids af huset efter ændringen, og som det sa ud 1 lyU/.

Huset er 11 fag langt, det ligger på kampesten uden nogen form 
på svid, men stenene er lagt så sikkert, at gesimsen ikke 'kulle 
rettes, da der i 1955 kom nyt tag pa. Murene er, for gavlenes og 
sydmurens vedkommende, ca AO cm. lykke, kompakte og muret i 1< ; , 
nordmuren noget mindre i tykkelse.

Ovenstående rids er kun omtrentlig, og malene der.or ikke helt 

r Under spisekammer og pigekammer var kælder med n-dgang gennem 
en lem i spisekammeret. Kælderen var dog ikke under h-:e pigekam- 
mere! SoiJman ser, var der trapper op til de 2 rum^ov r ki i deren.

Der var også bageovn i bryggerset, men en ny lov xorbød eovn 
i huse under stråtag, og der blev opført de fra gammel tid ..a k ad Cl



te ovnhuse rundt ved gårdene. Ovnhuset på Aarupgård var opført af 
kampesten. Det lå sydøst for stu-huset helt ud- ved havehækken.

Ovnhuset havde tegltag, og der var så god plads i det, at der 
var et værelse, hvor der kunne sove en karl eller hvem det nu var, 
der fik anvist denne til tider varme men nok mest kolde plads.

På LI.Sundbølgård havde man ingen ovnhus men bagte her hver 14. 
dag sammen med beboerne på gården. o .

Nu mangler vi bare møddinghuset, for at fa det rigtige billede 
af den gård, der var omkring 1900« Møddingen var overdækket med 
paptag, syd- og østmur af kampesten, 3 køreporte til nord og aben 
mod vest. Bygmesteren havde vist ladet hunden løbe med målebåndet, 
for hus°t v. r ca.li meter smallere i syd, som i nord. Det. la Ikke 
helt vinkelret på kostalden, og der var gennemkørsel mellem de 2 
bygninger. .

Så skal lige nævnes et halvtag ved nordenden af kostalden, hvor 
der var roehus.

1.10.190b- overtog Niels S. S.Østergårds søn
Jens Nicolai Østergård narupgård, men da han var ugift endnu, 

syntes han ikke at være færdig til at blive gårdmand, rsa han solg
te allerede 25.3.1909 til Jens Bruun. Nogle år senere købte han 
gården Boygård i Københoved. Han døde 22.1.1930.

Jens Andreasen Bruun
født på Brunskov i Langetved 15-2.1878, 
død pa Nørrevang i Skodborg 7-3-1978, 100 ar ög 20 dage gammel, 
forældre Frands andreasen Bruun og MettDorthea f.Juhl, der 
først havde hans føde hjem Brunskov i 10 år og derefter flytte
de til hendes fødehjem i Skodborg.
viet 7.4.1905 i Skodborg til
Ebine Hansen
født 11 .V.ÏB83 i Fæsted,
død 1.8.19^ på Aarupgård. . .
forældre Peder Hansen og Elisabeth Kjestine f Gaarde.
Børn: 1. Thea Bruun f. .I.I9O6, død Då Brørup sygehus 27.5-1919 

af meningiti s.
2. Olga Elisabeth Bruun f.28.3-1908, gift 193^ med nu afdø-

de Jens Kvist Poulsen.
3. Frands Hansen Bruun f.28.9-1909, se næste ejer.
b-. xnne Kirstine Bruun f .12.12.1911, er missionær tor Pin- 

semissionen, stationeret i Japan.
Jens Bruun havde mange travle år, før han fik aarupgård indrettet, 

som han ønskede den. Først byggede han svinestald i 19'8, og i 1914 
kunne man indvi den nye kostald, laden og maskin- og vognport.

Det skulle jo have været en glædelig begivenhed, men just som man 
var ved at rejse tømmeret, kom en håndværker og meldte., at krigen 
var brudt ud.

De mange sten, der skulle bruges til de nye længei, fabrikerede 
man selv, der var teglværk i den vester indhegning, og ekstra mand
skab i den tid, det stod på. En af disse arbejdere sov i værelset 
i ovnhuset, kan Frands Bruun huske.

Der blev ikke bare lavet mursten til eget brug, men ere huse i 
sognet og Skodborgskov skole fik sten herfra. Dette salg kunne vel 
betale løn til arbejderne, leret havde man selv, og vand, ,som, man 
skulle bruge meget af, klarede man ved at købe en mølle, r blev 
anbragt over brønden, som fik en boring. _

Møllen, en såkaldt vindrose, var fra Amerika, havde været opsat 
i Hammelev som vandværksmølle men var for høj og blæste om. Nu kom 
d°n til gavn her, endnu i 1950 pumpede den vand op i et bassin, der 
forsynede både folk og fæ, og der var vel ikke mang- pa landet, der 
havde vand indlagt i arene før 1914.
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----- — i 1936, stuehus, det gamle aftægtshus og møddinghus bevaret. 

~ .------------bygget af Frands Bruun
a. rum til malkemaskine

udvidet med pumpehus
b. maskinhus og garage
c. bagindgang, vaskehus, brænde, resten til hønsehuset.

Jens Bruun fik tegningerne til d- nye udbygninger 22.1^.193 3, 
så der har været travlhed med byggeriet.

I 1913 havde de også håndværkere, da de fik den østlige ende af 
stuehuset ændret.

Vi har tegningerne til det store byggeri, men desværre ikke reg
ningerne. Godt og solidt blev der bygget, og da der netop det år 
var „krig” mellem zementfirmaerne, blev der ikke sparet på denne 
vare. Den eneste, der vist har været ked af den megen zei , er 
nok Gregers Christensen, der huggede staldgulvet op i I969

Markerne var efterhånden blevet lidt bedre ford-It, de der lå 
ved Mikkelborg var vel nok blevet drevet fra Mannkrog, og siden 
var fællesskabet med denne gård selvfølgelig ophørt. Hvem der mage
skiftede med Kraggård, er ikke undersøgt, men når man ser på næ
ste side, får man de kantede marker fra 1905 at se.
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Som stuehuset så ud efter ændringen i 1918.
Engen nærmest landevejen hørte før til Andreas Thomsens gård, 

den der nu ejes af bdr. Scheming. Ejeren før Andreas .homsen ned 
Johan Thoms-n, og med ham byttede Jens Bruun, sa Johan Thomsen ik 
Stykket ved Skidenbro. Da vandingskanalen blev anlagt før århundred
skiftet. skar den lige gennem de forskellige lodsejeres jorder, 
Og derved blev småbidder fra Lindegård, Johan.Lund og Jes ibisen, 
de 2 sidste nu Jens Larsens, skåret fra, og disse stumper købte 
Jens Bruun af Bem i henholdsvis novbr. 1919,niarts 1921 og marts 19 !•

1.10.1907 stiftede man i Skodborg en kvægavlsforening. Jens Bruun 
var kasserer, og derfor har vi i dag den gamle protokol.

Man kan ikke deraf se, hvor mange køer de forskellige medlemmer 
havde, for mange havde selv en lille fennetyr og havde kun de bed
ste køer tilmeldt. , . n

I beevndelsen var der 16 medlemmer, og selv om koantallet ikk. 
er nævnt, ser man dog, at højst 6 havde tilmeldt alle deres køer. 
^Üt’va^efter’datidëna^éngeforhold ikke småpenge, det drejede 

sig om. Hvad den første tyr kostede og hvorfra den kom, er ikke 
nævnt, men 22.2.1911 blev den solgt til Vinterberg for o}2 mark.

Den nye tyr kostede 800 mark, og navnet pa den var Brunna. Den 
var i foder på Nørreris, foderpenge 36O mark årlig.

I 1921 var inter»F?en mindre, der var kun 12 medlemmer, kn8_~bo 
een melder: tyren gældfri, kassebeholdning 12k kr.25 øre. slag
tede man tyren, delte kødet og de tiloversblevne penge, og så var 
den historie ude.

Endnu en ting fra Niels Østergaards tid, som må med her.
Niels Østergaard havde, sammen med en anden, ikke her nævnt mand, 

en tid haft Bierggaardsminde, og da den blev købt af Jørgei. <>hris i- ans'n i 1902,JblIv udfærdiget en erklæring, hvorefter N.Østergaard 
af Aarupgård skulle vedblive at have lovlig færdsel over Bjerg- 
gårdsmindes mark mellem sit markskel og chauseen for gående og kø
rende. Denne rettighed gjalt også for fremtidige ejere <f Aarupgd.

Papiret er stemplet og underskrevet 20-5.1902.
22.I.I919 købte Jens Bruun af Peter Schøning 1 meter, og Chr. 

Kjær var med i denne handel, idet de betalte halvt og delte alle 
udgifter ved vejens udvidelse. Der var endnu i 1969 skelsten 1 
begge sider, men sten kan jo flytte sig, så for sener- ejerejean 
fortælles, på denne privatvej, som tilhører Aarupgard og Ll.ound- 
bølgård, skal bredden være h-f m.

Nu har alle andre taget vejen i brug, og da de ikke er bleve^r^"
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deri, må den jo betegnes som alfarvej. Siden 1931, da mæ^keruten 
blev lagt om, har kommunen overtaget vedligehold-'Isen a. vejen, 
men aldrig officielt overtaget den.

Denne ve i har nu fået det skrækkelig» navn Chr.Sørensens vej, 
men da den fra 1778 har ført til Aarupgård Skodborg-siden.og
fra ca. 1900 fra landevejen til samme gård, v-.r det vel rimelig., 
at den havde fået navnet Aarupsve.i .

1 IO.I936 overtog Frands Hansen Bruun Aarupgård forpagtning, 
blev viet 16.10.1936 i Andst kirke til
Ingrid Magdalene Poulsen 
født 20.2.191h- i And st sogn 
forældre 
børn: 1.

Søren Peter Poulsen og Karen Marie f.Pedersen i Gejsing. 
Else Bruun f.26.9-1937, gift med Hans I-^elsen i Sys; 
tofte på Falster. Hun har været lærerinde men er nu pa 
Nykøbing bibliotek. .
Eva Bruun f.29.2.19^0, gift med Krestian Christensen i 
Skodborg. Er bogholder på fabrikken RøKa i Rødding. 
Helga Bruun gift med bogholder Søren Borg i Bramdrupaam. 
Hun er kemisk teknisk laborant. Er født l*+s 5.I9UI+. 
Jens Christian Bruun gift med Bodil Ottosen. Er cand. 
oecon og kontorchef ved Ringkøbing kommune•
Ebba Dorthea Bruun født 30*3.1951» er ugif og studerer 
socialrådgivning.

Frands Bruuns tid blev indrettet badeværelse i l?h3, “3?kinhus 
garage 1951, fast tag på stuehuset med kvist til syd 1955, 
blev indrettet værelser på loftet. 1959 blev det g-mle aftægts
revet ned,' og der opførtes hus mellem stuehuset og c-jvlen ved 
XCV. , -, a X.---- 4 4-nrarr S6 Side O.

2 .

3-
h-.

5«

I
med
der
hønsehuset, i’dette hus plads til forskellige ting,

Gården overtaget af Frands Bruun 1.1.195o og solgt til Gregers
Kristensen til overtagelse 1.9.1969f da Frands Bruun havde bygge 
hus i Kolding.

Gregers Kristensen 
født i Gamst 2 5.11 •191+2 
forældre Peter Kristensen og Inger f.Klausen, Gamstgård.
viet
Klara„Knudsen 
født 2A.I9M+ i Lem 
forældre Marthinus Knudsen og hustru 1 Lem. 
børn: 1. John f.Ih-.2 .1965

2. Finn f.25.2.1966 e
3. Rene'f.26.11.1970 pa n rupgård.

Før Gregers Kristensen og Klara købte Aarupgård, havde de haft 
en gård i Jordrup.

Udviklingen. b ,
Den første Aarup havde formentlig h bæster og 4-5 k> r, ma.ke 

et par stude og 1 kalv eller 2, dertil en enkelt grxS. .
Jens Bruun havde også h- heste, men køernes antal steg 1 hans tid 

tiI 1977 byggede Gregers Kristensen stald til 60 malkekøer. Dar^il 
kan siges, at der tidligere var alsidig bestand af dyr. mens der 
nu satfes ene på kvæg, og tidligere blev der solgt korn og kartof- 
1er, mens der nu købes foder.

Det var 200 år af en gardshistorie. Underligt at tænke pa, at 
Jens Bruun skulle blive 100 ar netop i ar. Han var ejer * g 
i h-5 år, boede ialt 56i_ år.

Der kunne fortælles meget mere, men lad let nu være godt.

Ingric Bruun
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trol.
1751
29.1.

27.4.

18.7.

lf7.
1752
1.2.

24.2.

26.3.

7.5.

16.6.

viet

Mathias Pedersen af Bække og Gye Pedersdatter af Drostrup, 7.6.1751

Peder Sørensen, Gierndrup og Anne Cathrine Hansd. , Nyby

Jacob Johansen Lund fra Hundsbech og Johanne Marie Jensd.
Nybye
begge

af
Henrich Lauridsen og Bodild Andersdatter af Nyby

Jochum Christensen fra Brøstrupgård og
Maren Nielsdatter fra Kieldberg
Stephan Pedersen fra Gildberg og Mette Jensd. af <

Christen Jensen og Anne Cathrine Frederichsdatter 
begge tjenende på Hundsbech

Hans Jespersen fra Asboe og Maren Sørensd., Nybye

Gammelb.

17.10. ”
12.11.1751

22.6.1752
n6.7

15.9.

2.11.
1753
13.3.

15.5.

13.7.

4.6.
8.10 

Erland Andersen, cyrassier af general major Fineches Regiment
i Kolding og Dorothea Marie Pedersdatter udi Gammelbye

Mads Christensen fra Gadberg og Ulrica Frederica Pouls-
datter fra Hundsbech

Christen Pedersen af Maltbech og Mette Christensd., Gammelb.

4.7

6.10.

Anders Mogensen af

Niels Mortensen og

Lucas Christiansen

Gierndrup og Anne Hansdatter af Ny by

Maria Jensdatter, begge af Nybye

og Ellen C lausdatter, begge Gammelby

Knud Clausen af Gammelbye og Anna Marie Clausdatter 
trol. i Skrave 2.9.1753 af Københoved

n

n

n

n

27.12.1752

7.10.1753

12.9. ”

30.10.”

30.10.1753

20.11.

1754
5.2.

16.6.

26.5.
1755
1.3.

6.8.
19.10.

4.11.

27.12.
1756
16.4.

8.8.

6.11.

17.12.
1757
6.3.

24.4.

22.5.

2.6.

Anders Pedersen couraisseur ved generalmajor 
regiment i Kolding og Maria Christina Jensd.

Laurids Pedersen og Jing Pedersdatter, begge

Thomas Jensen af Tofthøj udi Gadberg sogn og 
Bodild Pedersdatter af Drostrup
Niels Lassen og

Peder

Søren 
Isaac

Jørgensen

Mortensen 
Jessen og

von Tinickes 
af Drostrup

af Drostrup

Anne Cathrine Andersd., begge Drostrup

af Nybye og Johanne Pedersd. af Gammelby 
af Vittrup og Anna Kirstine Nielsd. " 
Karen Pedersdatter, begge af Drostrup

Morten Mortensen af Gammelbye og Johanne Hansd., Nybye 
Lauridtz Nielsen fra Drostrup og Kirsten Jepsd., Gammelb.

Peder Nielsen fra Gamst og Karen Christensdatter, ”

Søren Mortensen af Drostrup og Maria Pedersd. af Gammelb. 
Christian Ottesen og Anna Cathrine Hansd., begge Staulund 

Christensd., HundsbechNiels Jensen af Gammelbye og Anne

Wilhelm Fogel og Lene Jensdatter, begge af Gammelbye

Peder

Peder

14.12. ”

16.6.1754

13.6. ”
28.9. ”

20.6.1755

9.10.
23.11.

30.11.

Bertelsd., StaulundPedersen fra Vejen og Maren

Christensen fra Nordenskou og Karen Mortensd., Nyby

Nielsen af Kastbierg i Lintrup sogn

n

u

n

13.2.1756

8.6. ”

11.9. ”

22.12.”

23.6.1757

15.10.

6.7.

n

n

( i 755
8.5.

12.10.

Peder
og Else Nielsdatter af Kieldberg

Niels Tygesen og Ovid Miche Isdatter, begge af 
var trolovede i Vejen 21.6.1757

Hans Jepsen af Gammelbye og Kirsten Lauridsd.

Jep Hansen fra Vejen og Maren Nielsdatter fra

30.6. n

Vejen 2.11. n

af Eskelund

Gammelbye
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1775
12.11. Christen Nielsens søn af Stag lund, Niels 25 u.
1776
28.1. Hans Christian Starup af Gammelby, en dødfødt søn.
20=9. Anders Lauridsens hustru af Drostrup, Maren Hansdatter 29 år
22.11. Lars Mortensen af Nyby 45 "
1.12. Thomas Jensens hustru i Gammelby, Bodild Pedersdatter 50 "
27.10. Jens Lassen i Gammelby hans datter Mette • 4 u.
30.12. Morten Christensen i Drostrup 98 " 3 m.
1777
19.1. Peder Wenborgs søn i Nyby, Laurids 6 u.
23.2. Mathias Dreyer i Leeborghuus 52 ”
7.3. Jørgen Rasmussen i Teilhuuset på Hundsbech mark 55 ”
11.3. Hans Jepsen i Leeborghuus 56 ”
27.3. Jørgen Skrædder i Gammelby 67 "
6.4. Staphen Nielsen i Drostrup 80 "
13.5. Niels Ebbesen på Kieldbierg 78 -
29.6. Christian Hansens enke i Holmhuuset, Cathrine Jensdatter 62 "
13.7. Jørgen Gildbergs søn i Gammelby Christen 3 " 9 m.
2.11. Anders Lauridsen af Drostrup, en datter død strax efter fødselen.
28.12. Christen Olesen Pistolsky af Leeborghuus en datter 9 u.
1778
15.2. Friderich Johansen af Drostrup, som i sit alders 42 år ved en 

ulykkelig Hændelse druknede i Kongeaaen, da han aftenen i en
tyk Mørke ville gaae over en Aalegaard noget vesten for Skodborghuus.

24.2. Peder Christensens hustru i Nordenschou Karen Mortensdatter 43 år 
hun døde hastig af et Blodflod, som tog overhaand, da Blodet af et Hul
som var i hendes ben forløb hende, hvilket de ikke kunde faae 
stillet, saa hun døde i det samme.

26.4. Thomas Jensens datter i Gammelby Mette Cathrine 6 o ar 8 .1/2
10.5. Christen Nielsen på Staglund hans dødfødte datter.
7.6. Jørgen Jørgensen i Nyby en datter Ane Margrethe 1 n 6 m.
28.6. Christen Starups hustru Ane Sørensdatter af Gammelby 38 n

5.7. enken Ane Nielsdatter af Gammelby 83 n

8.7. Christen Sørensen Muurmesters søn Peder i Drostrup 5 n 6 n

12.7. Anders Ebbesens søn Jacob i Drostrup 2 «

6.9. Anders Fyhn i Nybye hans datter Kirsten 6 u.
13.9. Jørgen Christensen i Gammelby hans datter Anna 14 d.
4.10. Jens Christiansen i Holmhuus hans søn Christian 3 m.
8.10.
1779

Peder Bertelsen Wenborg i Drostrup hans hustru Kirsten 83 H

8.1. Ane Margrethe Anders Ebbesens hustru i Drostrup 
døde i barselseng og bleve ikke forløst.

24 n

14.2. Niels Jacobsens hustru Karen Hansdatter, boede og døde 
i Nybye. 45 n

18.6. Hendrich Lauridsens hustru i Mølholm Bodild Andersdatter 69 n 2 m.
7.7. Magdalene Pedersdatter i Drostrup 26 ff 3 u.
12.9. Christen Nielsen på Staglund hans søn Niels 4 tf

27.12.
1780

Maria Pedersdatter af Drostrup
<

19 n

19.5. Anders Fyhns søn i Nyby Hans 8 n

19.5. Niels Jacobsen Carlslund i Nybye hans dødfødte datter.
26.11. Hans Christian Starups søn Christen i Gammelby 8 d.

n n Christen Hansen i Gammelby hans søn, som var dødfødt.
1781
10.2. Jep Rewsings datter Petrina i Drostrup 1 n 2 m.
25.4. Lass Salomonsen på Hundsbech 92 n

27.5. Else Lokkemanns i Leeborghuus 75 n

9.9. Jens Nielsen i Nybye hans søn Niels 5 u.
4.11.
1782

Mads Schovs søn i Gammelby Peder 7 u.

20.2. Thomas Jensen af Gammelby 50 n

12.3. Hans Nielsen Feerup af Madehuuset 45 ft

14.4. Anders Fyhns søn i Nyby, Anders 6 n
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6.5. hj. f 10.6. fr. Niels Madsen og Ane K.Laur idsdatter, Gl.bg Kirsten Marie

f.: Ane Cathrine Mads Schows datter, Gammelby, Anders Jacobsen og hustru 
Else Margrethe Laur idsdatter, Gjerndrup, Jeppe Nielsen, Gammelby og 
Morten Lauridsen, Nyby.

3.7. hj.,22.7. fr. Jens Nielsen og Ane Marie Jensdatter, Nyby Kirsten Marie
f.: Else Margrethe Niels Mortensen skrædders datter, Nyby, som da tiente 
på Sønderskov, Peder Christensen i Nordenskov, Ole Christensen, Anders 
Fyhn og Peder Wenborgs hustru, disse af Nyby.

2.7. fødte Anders Fyhns hustru i Nyby et dødfødt barn.
16.9. hj., 4.11. fr. Jørgen Nielsen Drejer og Mette Pedersd., Dr. Mette

f.: Leene Pedersdatter af Drostrup, Niels Jensens hustru Martha Pouls- 
datter af Wiegård, Christian Lund fra Egtved, Hans Jacobsen og Anders 
Hansen af Drostrup.

18.11. fr. Niels Mortensen og Ellen Olesdatter, Gammelby Oluf
f.: Jeppe Olesen, Gjerndrup, Lars skrædders kone Giertrud Olesdatter, 
Gjerndrup, Niels Jensen, Wiegård, August Sørensen og Mads Schows kone 
af Gammelny.

18.11. hj.,30.12. fr. Anders Hansen og Margrethe Andersd., Drost. Anders
f.: Peder Lauridsen, Drostrup, madam Geising i Vejen mølle, Jens Ander
sen, Revsing, Michel Nielsen og Anders Tyggesens hustru af Drostrup.

25.11. hj., 23.12. Eggert Tonnesen og Edel Knudsdatter, Edelsborg Claus
f.: Christian Lucassen i Gammelby, Hans Jacobsens kone Mette Hansdatter 
af Drostrup, Mette Lucasdatter, Gammelby, Anders Hansen af Drostrup 
Peder Andersens kone Giertrud af Mølgård

5.12.,5.12.,20.1. Hans Nielsen og Mette Andersd., Kieldberg ' Else Margrethe 
f.: Christen Nielsens kone Maren af Staglund, Niels Jensen af Wiegård, 
Niels Biørn af Wittrup, Hans Christian Salomonsen af Hundsbech og 
Mette Poders af Gammelby.

1788
2.1. hj., 17.2. fr. Jens Christiansen og Maren Jensd., Holmhuset Karen

f.: Kirsten Christensdatter Niels Thomsens hustru af Asboe, Peder Chri
stensen af Nordenschow, August Sørensen, Gammelby, Karen Jensdatter af 
Vester Holmhuset og Peder Thomsen fra Øster Holmhuset.

13.1. hj., 2.3. Christen Andreasen og Maren Pedersd., Ny by Andreas
f.: Hans Nielsen møller af Huulekjær mølle, Karen Andreasdatter tienende 
i Gamst præstegård, Jens Nielsen, Karen Hansdatter og Niels Mortensen 
skrædder, disse af Nyby.

24.2. fr. Peder Thomsen og hustru i Øster Holmhuuset Hans
f.: Hans Christensen af Muurbierg, Abelone og Niels Mortensen begge tie
nende på Kieldberg, Michel Fiirring af Michelborg, Jens Christiansen 
af Vester Holmhuuset.

4.4. Jeppe Nielsen Refsing og Maren Nielsdatter i Drostrup Peder
f.: Niels Hansen Smed af V.Gjesten, præstens datter Magdalene Dorthea 
Fogh, Niels Jensen af Wigård, Anders Tyggesen af Drostrup og Mette 
Poders af Gammelby.

1.6. hj.,6.7. fr. Hans Jensen og Ellen Lucasdadatter, GI.by Niels
f.: Peder Kolbech i Skodborgbjerggård, Mette Lucasdatter, Gammelby, 
Jens Jensen, Askov, Mette Poders og Kirsten Starups af Gammelby.

6.7. hj., 24.8. fr. Morten Laseen og Malene Poulsdatter, GI.by Ane
f.: Karen Hansdatter af Feerup tienende i Annexgården i GI.by, Lass Han
sen, Kragelund, Jens Iversens kone Karen, Kirsten Sørensdatter, 
Ellen Lucasdatter, disse af Gammelby.

10.8. fr. Anders Fyhn og hustru af Nyby Lauritz
f.: Peder Jørgensen af Ny by,Kirsten Miche 1sdatter, Niels skrædder af 
Nyby, Jens Nielsen, Nyby, Ane Bertelsdatter Ulf af Kirkeberg.

16.11. hj., 1.1. fr. Peder Andersen og Giertrud Berte lsd.; Mølholm Karen
f.: Ane Kirstine Clausdatter tienende i Vejen mølle, Søren Andersen af 
Kragelund, Anders Hansen og Michel Nielsen af Drostrup og Jørgen 
Nielsens hustru Mette Pedersdatter af Jørgensbierg.

1789
1.2. hj.,5.4. fr. Hans Johansen skomager og Margrethe Nielsd. , Dr. Leene

f.: Ane Cathrine Jørgensdatter, Gammelby, Hans Jacobsen, Anders Hansen, 
Jeppe Nielsen og Peder Wenborgs kone Karen, disse af Drostrup.
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1848
Hans Peder Hansen Refsgård 31.7.1833 Taps 9* mg.
" indsidder Pder Hansen og Sidsel M. Hansd.
Søren Olsen Westergaard Gammelb.m. 30.5.1832 Bække n tf

" indsidder Ole Jensen <og Else Mortehsd., Kragelund.
Anders Hansen Nyby 25.1.1834 Gjesten n h

Niels Andreasen Tim Nyby 2.9.1832 Agerskov n n

" hmd. Niels Tim og Ane Duus
Jesper Christian Hammelsvang Læborg 23.12.1831 Weerst nogen 1. II

" indsidder Christen Jespersen og Sidsel Jensdatter.
Niels Hansen Christensen Altona, Nyby 10.10.1833 Bække tg. II

" hmd. Christen Nissen og Kirsten Marie
Christen Johansen Kjeldbj.m. 10.8.1832 Læborg ngl. n

1849 25.3.i Læborg
Niels Peder Jensen Hundsb. m. 22.9.1834 Læborg mg. 11

Niels Fuglsang Læborg 10.5.1833 Gjesten n n

" gmd. Hnas Nielsen og Dorthea Laursd., 0.Gjesten
Jens Jacob Nielsen Drostr.m. 27.4.1835 Læborg n n

Ole Hansen Pedersen Hundsb, m. 25.4.1835 Gjesten 9» n

"gmd. Peder Jacobsen og afd. Magdalene Jacobsd., 0.Gjesten.
Erik Mikkelsen Gammelb.m. 18.8.1834 Læborg " II

Jørgen Hansen Hundsbech 1.5.1834 Vissenbj. " II

" hmd. Hans Lassen og hustru.
Peder Pedersen Skou Nordenskov 17.4.1834 Læborg u n

Thomas Nielsen Kjeldbj,m. 11.5.1834 Malt tg. n

" hmd. Søren Nielsen ( vist husbond)
Jep Olesen Ny by 8.3.1835 Lindknud 9- n

Hans Nielsen Drostrup 24.12.1834 Læborg tg. n

Abraham Nielsen Kiøbmann Nyby 6.7.1833 Bække II n

" gmd. Niels Abrahamsen og Maren Jensd., Bække m.

1850 1.4. i Vejen
Jacob Christensen Winding Hundsb. m. 7.12.1835 Læborg mg. n

Hans Jochum Thomsen Gammelby 21.1.1836 Gjesten n n

" hmd. Thomas Gydesen og Else Christensd., 0.Gjesten
Martinus Jørgensen Hundsb.m. 10.3.1835 Weerst " n

" hmd. Jørgen Hansen og Karen Christensd. , Thorsted mark.
Anders Peter Nissen Staal Hundsb. m. 6.2.1836 Gram " n

" bmd. Nis Sørensen og Botille Catrine Staal.
Hans Peter Mikkelsen Stagelund 28.4.1835 Læborg g. n

Iver Nielsen Læborg 8.3.1836 Læborg " n

Hans Christian(Pedersen)Bjerrum, Nyby 18.12.1835 Malt " n

" afd.hmd. Peder Hansen og Kirstine Nielsdatter, Langeskovhuus.
Hans Peder Thim Nyby m. 21.2.1835 Agerskov " n

" hmd. Niels Thim og Ane Duus, Rangstrup.
Hans Peder Hansen
" Augusta Hansen, Bække

Mølgård 21.11.1835 Odense
St. Hans

tg. n

1851 27.4. i Læborg
Hans Pedersen Holm Østerholm 31.12.1836 Læborg mg. n

Jens Jacob Nielsen Drostrup 14.3.1837 Læborg " ? n

Christen Peter Pallesen Gammelby 13.1.1837 Vejen n ? li

" Palle Christensen og Maren Mikkelsd. , Vejen
Niels Christian Hansen Ny by 9.2.1837 Læborg g. n

Søren Christian Christensen Viegård 9.6.1836 Andst n n

" lejehmd.Christen Sørensen og Abelone Sørensd., Gejsing.
Mikkel Jeppesen Mølgård 4.6.1835 Weerst n n

" fæster Jeppe Sørensen og Bodil Hansdatter, Weerst.
Laurids Christian Jensen Gammelby 6.2.1835 Ravsted tg. II

" Anders Jensen og Ode Cathrine Jensen, Ravsted.

1852 18.4. i Vejen
Joachim Pallesen Drostr.m. 16.11.1837 Læborg mg. II

Laurids Jacobsen Nyby m. 7.2.1838 II II II

Frands Jensen Læborg 15.2.1838 II rtig? II


