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På dette kortudsnit over Årslev fra 1807 er Stabjerggård fremhævet. 
Stabjerggård var i 1807 ejet af Niels Christensen 

  

Ane 16 og 17  Hans Jørgensen og Karen Mortensdatter 
 
Da Hans Jørgensen giftede sig i 1818, var han 26 år gammel, så han er født omkring 1792. 
Folketællingen i 1845 for Sønderup fortæller, at han er født i København (eller omegn), og det 
har ikke været nok til at fastslå, hvor han er født. 
 
Efter sin konfirmation kom han til Årslev i Sønderup sogn. I 1818 er han ’26 år gammel, af 
bondestanden’ og tjener hos gårdmand Niels Christensen (Stabjerggård) i Årslev. I Årslev havde 
han mødt Karen, som var 25 år gammel, og de var blevet meget glade for hinanden, så den 22. 
oktober gik han sammen med sin Karen til præsten i Sønderup, og over for ham gav de 
hinanden løfte om ægteskab. 
 

 
 
 
 
 
Karen Mortensdatter var født i 1791 i Solbjerg, Holbæk amt af ’bonden’  Morten Pedersen, og 
hustru Anna Nielsdatter. Hun blev døbt 18 sep 1791 i Solbjerg kirke, Løve herred, båret af 
Erik Olsens kone, faddere var Hans Mortens søn Niels, Lars Mortens søn Anders, Lars Nielsen 
og husmand Niels Brøns hustru alle af Ørslev. 
Hun blev konfirmeret 21 apr 1805 i Solbjerg kirke, Løve herred, og som det dengang var 
almindeligt, kom hun ud for at tjene. I 1818 var hun tjenestepige hos gårdmand Lars Hansen, 
hvis gård lå i den vestlige del af Årslev (se matrikelkortet herover). 
 
De blev gift 20 nov 1818 i Sønderup kirke, Slagelse herred, forlovere var ovennævnte gårdmand 
Niels Christensen og gårdmand Lars Hansen i Årslev. 
 
Da de er blevet gift køber (eller fæster) de Stabjerggård i Årslev. 
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Kirkebogen fra Sønderup 1818 med Hans og Karens trolovelse og vielse fremhævet nederst No. 4: 
D: 22 Octbr gav Ungkarl Hans                        og Pigen Karen Mortensdr                     Forlovere: grdmd Lars Larsen        viet 
Jørgensen af Aarslev                                      af Aarslev hinanden Løvte –                  og grdm Niels Christensen        d 20 Novbr 
- paa ægteskab: Han er 26 Aar gl.                   hun er 25 Aar gl. og af Bonde               begge af Aarslev                          1818 
og Gamle? Søn hos Gmd Niels                       =standen 
Christensen, og af Bondestanden                                                                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Årslev får de sammen børnene: 
 
Hans Hansen, født 21 sep 1819 på Stabjerggård i Årslev, Sorø amt, (ane M8), 
Mette Hansdatter, født 3 jul 1822 på Stabjerggård i Årslev,  
Maren Hansdatter, født 7 okt 1824 på Stabjerggård i Årslev,  
Malene Hansen, født 24 apr 1827 på Stabjerggård i Årslev, h 
hun døde, 13 måneder gammel, 24 apr 1827 og blev begravet 26 maj 1828 i Sønderup kirke, 
Niels Hansen, født 2 jan 1830 på Stabjerggård i Årslev. 
 
I 1834 er de begge 40 år gamle, og ved folketællingen den 18. februar består familien af Hans 
og Karen med deres 4 børn, og til at hjælpe sig på gården har de to piger og to tjenestekarle. 
I 1840 er der igen folketælling. Børnene er stadig hjemmeboende, og de er nu blevet så store, at 
Hans og Karen med børnenes arbejdsindsats kan nøjes med én tjenestedreng.  
I 1845 er der igen folketælling. Mette er nu blevet gift med Mads Olsen, som er bestyrer på sin 
fødegård i Årslev. De andre børn er stadig hjemme og hjælper ude og inde, så Hans og Karen 
har desuden en tjenestekarl og en tjenestepige.  
 
Karen døde 58 år gammel, 20 apr 1849 på Stabjerggård og blev begravet 27 apr 1849 i 
Sønderup kirke. 
 
I 1850 er der igen folketælling. Hans er nu enkemand med sine tre hjemmeboende børn, Hans, 
Maren og Niels. Til at hjælpe sig har han en tjenestekarl og en tjenestepige.  
 
I 1852 overdrog Hans Stabjerggård til sin yngste søn Niels, som året forinden havde giftet sig 
med Ane Cathrine Larsdatter. De fik skøde på Stabjerggård 14. oktober 1852. 
 
I handlen har der givetvis været en aftale om aftægt, for Hans blev derefter boende på 
Stabjerggård på aftægt til sin død. 
 
Hans døde 77 år gammel 27 dec 1869 på Stabjerggård i Årslev og blev begravet 3 jan 1870 i 
Sønderup kirke. 
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Hans og Karens efterkommere 

Stabjerggård er en stor firelænget gård i den østlige ende af Årslev (matr. 1a) 
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