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Sønderup kirke, Slagelse herred 

  

Ane 20 og 21  Hans Larsen og Maren Knudsdatter 
Hans Larsen blev født i 1769 i Hallelev i Sønderup sogn, Sorø amt, søn af gårdmand Lars 
Andersen og hustru Inger Christensdatter. Han blev døbt 22. søndag efter trinitatis, 22 okt 
1769 i Sønderup kirke, Slagelse herred, båret af Inger Jørgensdatter, faddere var Peder Hansen 
og flere andre ulæselige navne. 
 
Hans blev konfirmeret søndag efter påske (som også kaldtes quasimodo geniti) 23 apr 1786 i 
Sønderup kirke. 
 
Hans’ far døde 7 mar 1787, så den lille familie: Inger, Hans og lillesøster Johanne forlod 
fødegården i Hallelev. Inger flyttede med 6-årige Johanne til et hus i Sønderup Nørreby, og 
Hans, som nu var 18 år kom ud og tjene.  
Ved folketællingen 1. juli 1787 var han tjenestedreng hos gårdmand Niels Hansen og hustru 
Johanne Hansdatter i Hallelev. 
 
I sommeren 1795 tjente han formentlig i Hallelev, for her havde han mødt Maren, hun var 28 
år gammel og enke. De var blevet glade for hinanden og besluttede sig for at gifte sig, så den 7. 
november gik de til præsten i Sønderup og blev trolovet. Forlovere på brudgommens vegne var 
gårdmændene Peder Olesen og Hans Nielsen, som begge boede i Hallelev, forlovere på brudens 
vegne var husmand Lars Olesen i Gudum og gårdmand Niels Hansen af Hallelev. 

 
 
Maren Knudsdatter var født 1767 i Årslev i Sønderup sogn, datter af husmand Knud 
Sørensen og hustru Lisbeth Jacobsdatter. Hun blev døbt 3. søndag efter pinse, 21 jun 1767 i 
Sønderup kirke. Hun blev båret til dåb af Knud Poulsens hustru i Årslev, faddere: mølleren, 
skrædder Jens Andersen, møllersvend Frederik Anchers og Ole Mortensen. 
 
Maren blev gift 6 jun 1787 i Sønderup kirke med 20-årige væver Jens Jacobsen. De bosætter 
sig i Sønderup Nørreby, hvor Jens ernærer sig som væver. 
 
Sammen fik de børnene: 
Knud Jensen, født 1788 og døbt 16 jul 1788 i Sønderup kirke, 
Maren Jensdatter, født 1793 og døbt 21 feb 1793 i Sønderup kirke. 
 
I Sønderup sogns kirkebog er desuden indført en begravelse søndag efter nytår 1794: husmand 
Jens Jacobsens liden datter Karen her af Sønderup, begravet ¾ år gl.  
En anden begravelse skete på dagen sexagesima, som var 23 feb 1794: blev husmand Jens 
Jacobsens anden tvilling datter Karen af Sønderup begravet ¾ år og 5 uger gl. 

Som det fremgår af ovenstående, blev Hans og Maren viet onsdag, den 16. december 1795 i Sønderup kirke. 
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Fødslerne, som skulle være sket omkring 1. marts 1793, er ikke indført i kirkebogen, og for 
øvrigt stemmer de ikke med Marens fødsel februar 1793, så det er lidt af et mysterium! 
 
Jens døde omkring 1794-95, begravelsen fremgår heller ikke af kirkebogen, men onsdag den 
16. december 1795 bliver enke Maren Knudsdatter gift med ungkarl Hans Larsen, begge af 
Hallelev. 
 
Sammen fik de børnene: 
 
Lars Hansen, født 1796 i Hallelev, døbt 19 maj 1796 i Sønderup kirke, 
Mette Hansdatter, født 1798 i Hallelev, døbt 7 jan 1798 i Sønderup kirke,  
hun døde 2 måneder gammel og blev begravet 25 mar 1798 i Sønderup kirke. 
Knud Hansen, født 1799 i Hallelev, døbt 26 maj 1799 i Sønderup kirke, 
Peder Hansen, født 1801 i Hallelev, døbt 10 jul 1801 i Sønderup kirke, (ane M10), 
Anne Hansdatter, født 1803 i Hallelev, døbt 2 sep 1803 i Sønderup kirke, 
Jens Hansen, født 4 aug 1807 i Hallelev, døbt 27 sep 1807 i Sønderup kirke,  
han døde 10 måneder gammel og blev begravet 12 jun 1808 i Sønderup kirke. 
 
Ved folketællingen i 1801 er Hans husmand med jord i Hallelev by, og sammen med Maren har 
de børnene Lars og Knud. 
 
Hans døde 62 år gammel, 26 nov 1831 i Hallelev og begravedes 2 dec 1831 i Sønderup kirke. 
 
Ved folketællingen i 1834 er Maren 66 år og enke. Hun lever af sin jordlod på 14 tønder land 
med hjælp af sin ældste søn Lars, som er ugift og bor hos hende i Hallelev.    
Ved folketællingen i 1840 er billedet det samme, Maren er enke, og hos hende bor Lars, som 
stadig er ugift arbejdskarl og daglejer. 
 
Maren døde 73 år gammel, 4 nov 1840 i Hallelev og blev begravet 11 nov 1840 i Sønderup 
kirke. 
 
 
 

 
Hans og Marens efterkommere. 
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