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Rørmosegaard ligger på matr. No. 2 i den sydlige del af Hallelev (bemærk nordpilen th) 
På ovenstående matrikelkort over Hallelev fra 1808 er matr. No. 2 med Rørmosegaard markeret. 

  

Ane 10 og 11  Peder Hansen og Dorte Hansdatter 
 
Peder Hansen var født i 1801 i Hallelev, Sorø amt midt i en søskendeflok på 7, han var søn af 
gårdmand Hans Larsen (1769-1831) og hustru Maren Knudsdatter (1766-1840). Han blev 
hjemmedøbt 10 jul 1801 og fremstillet 15. søn efter Trinitatis, 13 sep 1801 i Sønderup kirke, 
Slagelse herred. Han blev båret af husmand Anders Larsens hustru af Kragerup, gårdmand 
Mads Larsens hustru i Hallelev stod for. Faddere var Anders Larsen af Kragerup, Jens Jensen, 
gårdmand Peder Olsens søn Ole, gårdmand Niels Hansens søn Jens, alle af Hallelev. 
Han blev konfirmeret 2 apr 1815 i Sønderup kirke. 
 
Han ville også arbejde med landbruget og gik derfor i sin fars fodspor. 
 
Han blev gift 10 apr 1829 i Sønderup kirke med Dorthe Hansdatter, som også var født i 1801 i 
Hallelev, Sorø amt, datter af husmand Hans Nielsen (1760-1820) og hustru Kirsten 
Pedersdatter (1747-1816). Hun var hjemmedøbt og blev fremstillet 2. påskedag, 6 apr 1801 i 
Sønderup kirke båret af husmand Hans Sørensens hustru, gårdmand Anders Nielsens hustru 
stod for, faddere var gårdmand Jens Jensen, gårdmand Jens Hansen, gårdmand Mads Larsen, 
alle af Hallelev og gårdmand Jens Hansen af Sønderup.  
 
Hun blev konfirmeret 2 apr 1815 i Sønderup kirke, samme dag som Peder. 
 
De bosatte sig på Rørmosegaard i Hallelev og fik børnene: 
Hans Pedersen, født 8 okt 1830 i Hallelev. Han blev hjemmedøbt af faderen, på grund af 
sygdom, 25 okt 1830 og døde straks derefter. Han blev begravet 31 okt 1830 i Sønderup kirke. 
Ane Pedersdatter (tvilling), født 8 okt 1830 i Hallelev, hun blev også hjemmedøbt af faderen på 
grund af sygdom og døde 1 måned gammel, 9 nov 1830. Hun blev begravet 14 nov 1830 i 
Sønderup kirke. 
Ane Marie Pedersdatter, født 26 dec 1833 i Hallelev, hun døde af betændelse i hovedet 7 år 
gammel, 29 mar 1841 og blev begravet 6 apr 1841 i Sønderup kirke. 
Mette Cathrine Pedersdatter, født 7 maj 1836 i Hallelev, hun døde 13 år gammel, 28 feb 
1850 og blev begravet 8 mar 1850 i Sønderup kirke. 
Johanne Elisabeth Pedersdatter, født 9 maj 1840 i Hallelev,  (ane M5), 
Ane Marie Pedersen, født 29 jun 1842 i Hallelev. 
Som det ses, var det kun 2 ud af 6 børn, der nåede konfirmationsalderen. 
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Sønderup kirke 

Ved folketællingen i 1840 boede de på Rørmosegård i Hallelev: 
Peder Hansen, 40 år, gift, gårdmand 
Dorthe Hansdatter, 39 år, gift, hans kone 
Ane Marie Pedersdatter, 7 år, deres børn 
Mette Cathrine Pedersdatter, 4 år, deres børn 
Hans Larsen, 20 år, ugift, tjenestefolk 
Anders Jørgensen, 17 år, ugift, tjenestefolk 
Maren Rasmusdatter, 20 år, ugift, tjenestefolk 
Mette Nielsdatter, 17 år, ugift, tjenestefolk 

 
Ved folketællingen i 1845 bestod familien på Rørmosegård af følgende: 

Peder Hansen, 45 år, gift, gårdmand 
Dorthe Hansdatter, 40 år, gift, hans kone 
Mette Cathrine Pedersen, 9 år, deres børn 
Hanne Elisabet Pedersen, 5 år, deres børn 
Ane Marie Pedersen, 3 år, deres børn 
Anders Jørgensen, 21 år, ugift, tjenestefolk 
Cristen West, 21 år, ugift, tjenestefolk 
Maren Jensdatter, 19 år, ugift, tjenestefolk 
 

Ved folketællingen i 1850 og 1860 var familien på Rørmosegård stort set uændret. 
 
Dorthe døde 72 år gammel, 16 maj 1873 i Hallelev og blev begravet 23 maj 1873 i Sønderup 
kirke. 
 
I 1880 boede Peder endnu på gården som han stadig ejede, men han har ansat Niels Petersen 
til at bestyre gården. Niels boede der også sammen med sin kone og et barn, og til at hjælpe sig 
har han fæstet 2 tjenestekarle og 2 tjenestepiger. 
 
Peder døde 81 år gammel, 5 mar 1882 i Hallelev og blev begravet 13 mar 1882 i Sønderup 
kirke. 
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I 1873 skulle Peder nytegne en brandforsikring i forbindelse med nybygning af en 
længe på Rørmosegård i Hallelev. På de følgende sider ses vurderingsmændenes 
beskrivelse af bygningerne og rapport over vurderingsforretningen. 
 
 
 
 
 
 
 
Løbe Nr.229 
I vurderings- 
protokollen 
 
Vi undertegnede sognevurderingsmænd have i dag foretaget følgende beskrivelse og vurdering til 
indtegning i den Almindelige Brandforsikring for Landbygninger – 
 
  

Sønderup Sogn, Hallelev by, - 
selveier Peder Hansens Gaard, Matr No 2. (Rørmosegaard) 

 
a/  Stuehus i sød, grundmur, straatag                                )………………………………… 
b/  Østre hus, grundmur, straatag, stald                            ) ..……………….…….……..... 
c/  Nordre do, grundmur og bvk (bindingsvæk), straatag ) gl.assurance…..……………. 
d/  Vestre hus 12 fag, 32 alen langt, 11 7/8 alen dybt, 3 1/8 alen højt, ege bvk, muret med brændte 

sten, søndre gavl og 1 fag grundmur 1 sten tyk, fyrre overtømmer og skillerumme, straatag do 
indvendige vægge, deels murede med raa sten, deels ikke muret, 1 taggvist, 4 fag vinduer med 
smaa ruder, indrettes til bageri, vognport, karlekammer, lo, tørve- og faarehus m.m. 2 
halvrunde vinduer – ny bygning ikke færdig, uden fundamenter, vurderet rå til 46 rd. ……….. 

 
Forhen forsikret for 480 rd. 
e/ Et hus øst for gården grundmur, bvk, straatag, gl assurance………………..…………-------------- 

Summa 
 

Gaarden er tidligere forsikkret under No 111 for 5160 rd. af fremmede bygninger ligge nærmest 
fors. No 110 Jens Larsens gaard i 56 alens afstand. 
Denne forretning have vi foretaget efter samvittighed og saaledes at vi som retskafne mænd før 
bekræfte sammen med vor ed. 
 

Hallelev d 17 Juni 1873 
 

Ole Pedersen   Jens Pedersen   Peder Hansen 
Formand      vurderingsmand   reqvirent 

 
Modtaget 
For forretningen………….. 1 rd 
For beskrivelsen……………......          1 sk 
Til branddirektøren 
For indtegningen………… 1 rd 
Stempelafgift ………………………….. 8 p 
-------------------------------------------------- 

I alt 2 rd 1 sk  8p 
 
  Ole Pedersen 
 
 
 
 
 
 
Se siden fra Brandtaksationsprotokollen ses på næste side 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forsik- 
ringssum 

Rdlr. 
 

2400 
  750 
1330 

 
 
 
 

  552 
 

  200 
--------------- 

5232 



Mors aner                                                                                                                                                4.2 generation                               

 
Arne Sørensen  31. maj 2012 
238 

  
 

Side fra Brandtaksationsprotokollen 

  


	Ane 10 og 11  Peder Hansen og Dorte Hansdatter

