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Om slægtsgårdens overtagelse. 

Lars Pedersen overtog gården efter Hans Esbersen Smed, der havde ------------- -----~-----------
gården fra 1662-75 mens hans fader, ~~E!!_~~!!!!~' som var dens 
første kendte indehaver, havde gården fra 1651-62. Ved gårdens 

overdragelse udfærdigedes et dokument, som, foruden at være af 

interesse for slægtens medlemmer som overdragelsesdokument, og

så er af kulturhistorisk interesse. Dokumentet lyder s~ledes: 

N. 8 (Kronet Vaabenskjold med tre løver) En halff Rixdaler. 

Kjendes Jeg mig Hans Esbersen Smed boendes Mand udi Øster 

MS ooh gi.ør vitterlig for alle udi dette mit obne Breff at 

aar efter Gudtz byrd Anno 1675 den 3'Februa.ri Jeg Ret vitter

lig gield skyldig bleffuen til Erlig Mand La.uridtz Pedersen 

hans Hustru ooh Arfuinger, nemlig Tre Hundrede Slette Dlr. 

beregnet til 64 Sk. danske, Som hand Lofuer at bettale, for 

mig først til Min Kiære Søn~!~!!_~~~!~-~!' et Hundrede 
Slette Dlr. til Andres Tisen udi Sua.niohe et Hundrede Sl.Dlr. 

til~~~!~-~~!!!~ 4o Sdlr., ooh sohal Lauridtz Peders 
betale mig Hans Esbersen 42 Sldlr., saa løber dette i en Suma 

300 Sdlr., huer fore Jeg hafuer hanem udi pant satte min Gaard 

och ga.ndske Eyendom som er den 9 udi tallet her udi Øster M S 

med ald sin tilliggendes Eyendom Med Ager ooh Eng, Fiske Vand, 

ooh Fægang inden ooh uden gierdet, intet under ta.gendes, uden 

et Stycke Jord udi den Norre Vang, Som streoher sig fra Rund 

Izy'oken, och Ret vester Ned at en Høy, Sønden ned til I Rised 

a.m som er den Nordeste part,udi den Norre Vang, Saa och den 

Ny .Izy"oke, Med Huus ooh grund, Som Ny Lycken tilhørrer, der 

foruden hafuer ieg ooh saa undertaget 2 Enge, den Ene kaldes 

blaaskinde Engen, den anden Ege Lundtz Engen, i min Liffuetz 

tid foruden Skatt eller Nogen Redsel i nogen Ma.ade aff at 

giffue, ooh skall forne Suma underta.g, effter min Død, verre 

til Gaarden eller Gaa.rdens Pa.nthaffer, udi same 300 S Dlr., 
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for uden Nogen Molestering, huer forre Jeg Ha.ns Esbersen Smed, 

haffer pant satt dene min Gaard, som er den 9 udi tallet, til 

pant ooh underpant udi Atten aaer, och skal ieg nu bruge same 

ga.ard, om medfaste, ooh i midler tid skal Hans Esbersen Smed 
s 

ha.ffue sit Huas ooh hiem pa.a llli.t undertag, som hand haffuer 

undertaget, ooh Lofuer Jeg Lauridtz Peders, at sette ooh holde 

et Gierde imellem oss, fra Rund Lycken, och at en Høyd til 

Risse Dammen ooh at holde Gaarden ved lige med tag ooh Vege, 

Som forsuarligt kand verre, ooh haffuer Jeg Hans Esbersen 

Smed for mig, min Hustru børn ooh Arffuinger, at holde Lars 

Persen, hans Hustru børn ooh Arfuinger, uden Skaad.e ooh Ska.8..)f'.

des Løss 1 alle Maade for Suma forne 300 Sldlr. och naar samme 

18 Aar ere forbi Løben, daa Loffuer Jeg Ha.ns Esbersen Smed, 

for mig ooh mine Sande Arffuinger att betalle Lars Pers eller 

ha.ns Sande Arffuinger. Same 3 Hundrede Slette Daller och det 

udi Rede Penge at Erlegge oc~ettalle, udi en Summa den sidste 

Skilling, med den første, och den første med den sidste, och 

dersom Jeg ioke, eller mine sande Arfuinger, bekomer mine ~ell8e, 
Naar samme 18 Aar erre forbi Løbne, daa skal Jeg eller mine 

Sande Arffuinger bruge samme Gaard 1 pant, Siden som før Ind 

til ieg bekommer mine pell8e, Som forskrffuet staar, och skal 

Lars Pedersen Nyde oeh bruge af Skouen, til Vogn, Harve, och 
æ 

Pluv, ooh til Ildebrand til Rusens behoff, ooh loffuer Jeg Lars 

Pedersen for Mig ooh mine Sande Arffuinger, Ioke att begiere 

merre Rentte aff mine pell8e, Mens att bruge Gaarden for Renten, 

ooh att holde Ha.ns Esbersen, ooh ha.ns Sande Arffuinger, uden 

Sokaade och Soka.a.des Løss i alle .MB.ader Som forskreffuet staar, 

til Vitterli~ed haffuer vi begge tryckt vort Zigeneter her 

Neden fore, och til Vitterlig hed, embedes dese Eftersckreffne 

Danne Mend, Nemlig, Jens Pedersen, Peder Ha.ns.Due, Hans Peder

sen, Rasmus Hansen, Albrett Høy, at de med os ooh Jep Hansen 

Smed ville undersokriffue 

Aotum Øster Marie SC>ill 

Da.tum ut supru 

Hans Esbers.Smed 
Egen Rand 

Lars Peders 
Hans Pedersen 

Peder Due 
Egen Hand 

Jens Pedersen 

Rasmus Hansen 
Albrett Høy 

Egen Handt A H 
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Lest inden Øster Herretz Ting d.15 febr 1675 och af Hans Smed 

bekrefftet ooh vedstaa.et Ord for Ord som f orskreft. staa.r i 

alle maader. 

{Den 17.februar er paaført en kvittering af Hans Smed for de 42 

Sl td.). 

Dokumentet kræver opmærksom læsning for at blive rigtig forstaaet, 

idet Esbersen og Lars Pedersen skiftes til at indgaa forpligtelser 

uden tydelig adskillelse i teksten. I indledningen kan man først 

komme i den tro, at Esbersen var kommet i Gæld til Lars Pedersen, 

og at denne som en anden romanskurk tvang gården fra ham. Men Es

bersen skyldte ikke Lars Pedersen penge, han skulle have dem, og 

de skulle i runde summer udbetales til folk, der sandsynligvis 

var hans arvinger. Gårdens afhændelse ligner et salg med tilbage

købsret, hvilket Lars Pedersens forpligtelser til at holde gården 

i forsvarlig stand og hans løfte om ikke efter de 18 år at begære 

anden rente end gårdens afkastning synes at bekræfte. Beløbet p! 

300 daler var ikke nogen ringe sum den gang, det har sikkert væ

ret gArdens værdi i handel og vandel. Tilbagekøbtes (indløstes) 

gården ikke ved de 18 års udløb, er den sikkert ved "hævd'' gået 

over i eje efter 2o års forløb, og dette er antagelig stet, idet 

der ikke findes noget skøde eller andre overdragelsespapirer fra 

den tid. 

Beskrivelse af St.Risegaard med tilliggende 

omkring år 1887. 
Af Kristian Hansen, Krusegaard. 

Niende Selvejergaa.rd, Risega.ard, var min moders og os syv søsken

des fødested og har været i vor slægts besiddelse siden 1675. Gaar

den ligger i Østerma.rie sogns nordvestre del ved foden af en lang

strakt bakke eller ås. 

Stuelængen ligger mod syd, og da bakken ligger syd for, tager denne 

udsigten fra stuehuset, men udenfor, særlig vesterude, er en vid 

udsigt over en del af østerlars sogns nordøstre del, samt til havet 

med Christiansø i horizonten. 

Arealet var vistnok i sin tid ca. 60 ha foruden en lynglod i Flæske

dal, men da der er solgt nogen jord fra i tidens løb, blandt andet 

en udlod i Glappe, hvorpå der nu er et større og to mindre husmands-
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brug, så er gårdens areal nu 44,5 ha. Indtil 1860-70 var vistnok 

den største del af jorden bevokset med skov: Eg, Bøg og ask. Da 

klokketårjhiet i Østermarie kirke fik nyt tømmer i overdelen, le

verede oldefar Klaus Jensen dette egetømmer. De forskellige skov-------------
parter havde navn. Længst mod sydvest lå Egelund, mod vest "Tætte 

Buska" og "Svorte Bøjer", længere mod nord Melska.u, Bækkeskoven 

med vad, derefter Enehave og til sidst Norre Skau eller Esberne

bosskau, som nok er det ældste navn. Endelig var der Havebakke

skoven, der i min barndom naaede til ca.2oo alen vest for gården, 

og fortsatte i to reer {levende hegn) en syd og en nord om gården. 

Ved den søndre ree var bryddegraven, og her bag reen sad brydde

konerne, naar liined (hørren) bryddedes. Avlsjorden var vistnok 

oprindelig delt i syv skift med hver sit navn. Mod syd lå Aase

lykke (efter bakken eller åsen, som den grænsede til), dette Stykke 

endte i syd med en lille mose eller myr 11Gåsemyr11
• Derefter mod 

s~adan 
vest Stenstykket, måske kaldet aaiaiaa efter en stor sten kaldet 

Brea Kløppa, en flytteblok vel ca. 4 m på hver led og ca. 2 m 

tyk skuret fuldstændig glat og plan ovenpå af isen, så der kunne 

danses på den. Heroppe lå også en smal strimmel, hvor grundfjeldet 

var blottet eller med et meget tyndt lag jord ovenpå, denne strim

mel kaldtes Bognesager efter den nærliggende høj, hvor der i sin 

tid havde været bogne (bavne). På en klippeflade her ses en rund 

ca. 2 cm dyb fordybning i klippen på størrelse med en stor taller

ken, den er tydelig gjort af menneskehånd og nok et billede af 
Egelund med 

solen. Stenstykket afsluttes mod vest af/Egelundsengen, og mod 

nord af skoven {Søndre Skov). Grænsende mod vest til ottende selv

ejergård ligger Drengelykke, der afgrænses mod syd af en udlod 

til 11.Selvejergaard, siden blev denne udlod mageskiftet med Ege

lundsengen og et stykke af Stenstykket; mod øst afsluttes skiftet 

af Risebæk, der har sit udspring i den søndre del af skoven lige 

ved Svorte Bøjer fra en kilde, Hængedyndekilden kaldes den. Mod 

nord grænser Drengelykken til de næste skifter, Risebakken og 

Bækkestykket. Det første grænser mod vest til skellet, ligeså 

mod nord, og mod øst går det til det næste nemlig Bwkkestykket. 
dem? 

Mellem den.lige ved det nordre skel lå en lille dal eller mose 

med en mergelgrav; ved dalen havde stilet et hus, som i mange år 

var beboet af Per Lars' Ane, derfor hed dalen Anedalen. Bækkestyk

ket går også til nordskellet og støder der op til den lode Selv

ejerga.ard, mod øst og tildels syd op til Nordre Skov. Nord for 

gården lå skiftet Norreva.ng, der mod syd nåede til den norre Reen 
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og Svinelykken, mod nord til Esber naboskauen eller Norre Skau, 

og mod vest til bækken og Melskauen. Tillige var der et skifte, 

som hed Havebakken, og lå mellem skoven og Norreva.ng. Grænserne 

for dette skifte var allerede i min barndom ikke klare, da der 

var hugget megen skov her, og skiftet havde derfor stadig ændret 

form og størrelse. 

Foruden avlsjorden var der en del enge og sletter hver med sit 

1Javn. Søndre Eng lå syd for haven, og Nørre Eng nord for gården. 

I denne sidste var der to små damme og ved grænsen til Norre Vang 

en ree. Mod øst i Nørre Skov var en langstrakt eng kaldet Rompan, 
n 

dell' blev dog dels plantet til med granskov, dels lagt til Nørre 

Vang. I søndre skov var mod vest, grænsende til 8., 11. og 12. 
s 

selvejergaard skovpart en eng kaldet Bøgeslette, derefter fulgte 

Hængedyndesletten, Lange Slet, og Kjirbenneslet, et mærkeligt 

navn, hvis oprindelse er uvis. 

Gaardens jord er overvejende ret stiv lerjord, kun et skifte nem

lig Aalykke har grusunderlag, især omtrent i midten af skiftet. 

Bygningerne på St.Risegård omkring årene 1885-90. 

Gården er bygget i firkant med lukket gårdsplads. Alle længerne 

var bygget af bygningsværk og tækket med stråtag så nær som et 

par halvtagsbygninger. 

Den anselige stuelænge er den søndre. Den er bygget 1801-02, me

get solidt med bindingsværk af egetømmer fra egen skov. Bjælker 

og salsgulv er af gennemskårne pommerske bjælker, bjærget fra et 

vrag ud for Bodilsker og kørt derfra af 2~~~!-~!~~=~s svigerfader, 

der boede 1 Kællinge·by. 

Stuelængen er på 18 fag og vender mod syd, dels til haven og dels 

til den såkaldte Damlykke med dammen, hvor der lå to store banke

stene, her skyllede pigerne vasketøj i Dammen og bankede det p! 

stenene, samme sted lå også en brønd med vippe. 

Den østre ende af stuehuset er salen, der er på 4 fag over hele 

bredden og med kælder under. Derefter kom østre stue, eller den 

bedste stue, som den ogs& blev kaldt, den var på 3 fag. Ved siden 

a.f den mod nord var et gæstekammer og en del af den bedste for

stue. Derefter kom mod syd den saakaldte mellemstue, også 3 fag, 

og ved siden af den mod nord var resten af den bedste forstue og 

efter denne spisekammer og sovekammer, det sidste nåede også lidt 

ind bag dagligstuen, som også var på 3 fag mod syd. Herinde var en 



? 

? 

dobbeltseng, et lille bord og det lange spisebord med træbænke på 

de to sider, og her spiste alle som var på gården. Kakkelovnen var 

en bilægger med indfyring fra køkkenet, skorstenen var åben. Nord 

for dagligstuen lå altså køkkenet samt den daglige forstue; her stod 

decimalvægten, og her var en trappe til loftet eller teijled, som 

det den gang hed, og herude var også et spisekammer. Efter daglig

stuen kom mod s,;rd et lille kammer på et fag med en seng, og deref

ter kom det store bryggers med åben skorsten, med murkar eller mur

gryde, og her lå den store 'fønde, hvori det hjemmebrygg-ede øl - eller 
D. 
lrikke, som det kaldtes - opbevaredes. På bryggerset gik en dør ud 

til haven, og herude var en brønd med pumpe inde i bryggerset og med 
n 

en vinde til at hejse mælkespande nred til afkøling. I brygr:erset 

stod vasken og det store dejgtrug til rugbrødsbagningen, og her var 

indfyringen til bageovnen, som var bygget ud i haven i det såkaldte 

ovnbo. Yderst mod vestre gavl var mod syd kærnestuen, hvor den store 

kærne stod, den blev trukket af en hest fra en hesteomgang uderifor. 

Da mejeriet kom, blev kærnestuen om sommeren brugt som vævestue; om 

vinteren stod væven i dagligstuen. JEod nord var der pigekammer samt 

udenfor en halvtagsbye:,>ning med pap tag, og her var mælkestuen. 

Den vestre længe var lang og smal, ca. 12 alen, den var vist meget 

gammel, hvor gammel ved jeg ikke. Fra denne længes søndre gavl var 

der først karlekammer, eller som det kaldtes: Drengehus. Herefter 

kom en forstue ud mod gt1rdspladsen, og i denne stod gårdens håndred

skaber samt en såkaldt sandgrav med fint sand fra :;nogebæk til at 

strø på gulvet i karle og pigekammer samt i dagligstuen. Derefter 

kom indkørselsporten, og lidt syd for den var der en lille halvtags

bygning, hvor sl~maskinen og mejemaskinen stod. Derefter var der en 

lille længe, hvor der var brændehus, og hvor plove og harver stod. 

Nord/ for porten var hestestalden med plads til lo-12 heste. Deref

ter kom hakkelseloen med hakkelsemaskinen, der blev trukket af to 

heste fra en hesteomgang ude i gården. Ved siden af hakkelseloen ud 

mod nordre la;nge var der følhus og fårehus. Længst mod nord var 

havregulvet, hvor skafthavren var pakket sammen ved, at en hest gik 

rundt i den samtidig med indkørslen. Om. efteråret blev der sk&ret 

en ca. l~ alen bred gang rundt om havren, dette kaldtes at gængge; 

ns.ar det var gjort, kom der ikke så let mus eller rotter i havren, 

og katte~ kunne gå rundt om selve poiten, som den kaldtes. Vestre 

og nordre længe var sammenbygget, og der, hvor de mødtes, var en 

port tværs igennem ud til møddingen, der lå norden for nørre længe 

op ad dennes høje fodmur. 
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Nordre længe blev bygget 1882 eller 83. Fra vest var der kostald 

med 35 køer og kvier samt nogle kalvehuse. Så kom tærskeloen og 

til den søndre side hønsehuset. 'I'il den anden side var en kort 

tværlænge, hvor der var kornloft, og der stod kværnen. Oppe på ta

get, hvor tværlængen stødte sammen med nordre længe, stod husmøllen, 

som trak kværnen og tærskemaskinen. Tærskeloen afsluttede nørre læn

ge, der var bygget sammen med østre længe. 

Østre længe var bygget i 1885 eller 86; den var 16 alen bred. Først 

i nordre ende var et stort sæd.gulv og derp~ en gennemkøringsport af 

stampet ler. Her stod gårdens daglejere om vinteren og tærskede rug 

med plejl, det var for at skaffe langhtlm til gårdens stråtag; de 

begyndte kl.5 morgen og holdt op kl.8 aften. Herefter var der atter 

et stort sædgulv, og derpå en vognport i hele bredden; her stod alle 

tre fjedervogne på rad, længen afsluttedes mod syd med huggehus til 

gårdspladsen, og herfra var der opgang til kraftfoderloftet. Mod øst 

lå rullestuen, hvor den store rulle stod fyldt med sten. 

G&rdspladsen var brolagt med natursten, og her var en brønd, hvorfra 

heste og køer fik vand. På. gårdspladsen stod en længe, hvori der var 

svinehus, et rum til kalkuner og et til gæs. 

Kristian Hansen 
1953. 

(Afskrift af hans egen beskrivelse, 
afskrevet januar 1958). 



f~a ar 1651. 7ra 1675 har .rden været sl~~tsfdrd. 

,_x1 c;rc~i 2.f L~m:Llien, der ved ']eipw Je":sc~atter (4.2) 

(-; r· vt s t/ti 1 
I 

jre i 

.slJer ~·:s}:esen Hi51-62. 

1. La1~s .'edersen 167 5-9 3 . 

. · ez;er Larsen 169)-1740, 

r:;i ft r11ed. i\asrrJ.usse:n. 

4. 6 Clcms Jensen 17%-HiJo, 4. 2 · ,ei;;.,;ue 'Iansda t"~er 

l 
5. 

l~2.tter Drancit. 

7-4. 6 :'.ans ;:eter Clausen 

r1ec:. ~oge11s Ianser1, 

rd 

d:,~tter (se 6a-l) 

6. 1-5.7 ccrw Jia:cie C.lausen 6s. 2-5a Lristie.n ilLll.sen g.m. 

l 
7. 7-6.l. Valdemar Hansen 

12 6<'.-l ')06. 

tam1~e reg~1 rd 

1906-39, e;·.m. 

1 
t)etty J.> •• lisabeth _ caersen 

(se 2a-7al) 

1939. • rn. .:.~,r11a i.1lllld 
a 

7 a J. -6å 2 . .:.,mr.:la ifonsen g. m • 
:; r011-bec ~i. 

I 
i.,auri t~ S.h.1;eciersen, 

8. 

8 a-7 a l Betty !~lisabeth L'edersen 

Valc1emar riansen, '•iSef_;ård 

(7.7-6.1). 



Oversigt over slægten, 

der med Lars Pedersen som stamfader har haft Risegaard i østerma

rie som slægtsgaard siden 1675. 

Forklaring til tallene, der er vedføjet slægtsmedlemmerne. Til og 

med 7.generation angiver første tal, hvilken generation vedkommen

de tilhører, andet tal hvilket nummer vedkommende har haft i en 

søskenderække, derefter er efter en bindestreg anført forældrenes 

slægts tal. 

Efter 7.generation anføres generationsnummeret kun foran vedkom

mende generations først anførte slægtsmedlem. De første tal (7.1 

til 7.7) bruges gennem de følgende generationer for at betegne, 

hvilken gren af 7' generation (Ane Marie Clausens børn) vedkommen

de tilhører. I 81generation hæftes et tal efter forældrenes slægts

tal, i 9' generation yderligere et, og i lo'generation endnu et; 

de paahæftede tal betegner, hvilket nun:uner vedkommende har i en 

sødskendeflok. Ud fra det således fremkomne slægtstal er det let 

at finde vedkommendes forældre, sødskende og børn. Som et eksem

pel kan nævnes Gunnar Kristian Hansen, Risegaard, der er andet 

barn af Valdemar Hansen (7.7), han får slægtstallet 7.7-2, hans 

sødskende har slægtstallene 7.7-1 og 7.7-3, hans børn 7.7-2-1, 

7.7-2-2 og 7.7-2-3. 

1. ~~E~-l~~~E!~~~l-~!~=E!!~· Det vides, at han erhvervede slægts

gården og var dens ejer fra 1675-93. Hans søn (2) arvede 

gården, men ud over navnet på denne søn vides ikke noget om 

hans familie. 

2. !:~~!!_!:!:!~!!!• Ran ejede gården fra 1693-1740. Han var gift med 

~!~~-~~~~~~~!~' og sønnen Jens arvede gården, her ud over 

vides intet om hans familie. 

3. ~~~!-~~~!!~~~· Havde gården fra 1740-86, var gift 

l'ga.ng med Bodil Kjirstine Clausdatter, 
---------------------------

2'gang med~~~!~=~~-~~!!!_~~!~!~· 
Han var fader til 6 børn, hvoraf nr.2, Seigne, førte en gren 

af slægten ind på. Stamperegård, medens nr.6, Claus, arvede 

Risegaard. 

4.1 PedeI' Jensen. 

4.2 ~!!~~-~~~~~~!!· Hendes moder var antagelig Jens Pedersens 

første kone, Bodil Kjerstine, og Seigne var således halvsøster 



lo. 

til Claus Jensen ( 4. 6). Run blev gift med i:ilogens Hansen, Stampera

ga.ard, med hvem hun havde søm1en Hans. Denne gren af familien har 

to gange afgivet ægtefælle til Risegårdsbønderne. Grenen betegnes 

med et 11a 11 efter generationsnummeret, og for overblikkets skyld 

omtales denne familiegren først. 

5a - 4.2. 

6a.l 

6a..2 

Hans Mogensen, løjtnant, Stamperegaard. 

Ane Marie Hansdatter (Hogensen) gift med Hans reter 

Clausen, Risegaard (5.7-4.6). 

Kristian Hansen, Stamperegaard, gift med Valborg Sommer. 

7a. l -6a. 2. Emma Ha.."".lsen, gift med Laurits 'I'h.J'edersen, Smedegaa.rd. 

7a. 2 -6a. 2. Valdemar Hansen, Sta.mperegaard, g.m. Marie I:psen. 

8a - 7a.1. I...isbeth Pedersen g.m. Valdemar Hansen, Hisegaard (7.7-6.1). 

4.4 

4. 5 
4.6 

5.1 - 4.6 

5.2 - 4.6 

5.3 - 4.6 

5.4 - 4.6 

5.5 - 4.6 
5.6 - 4.6 

5.7 - 4.6 

6.1 

~~!~~~!~-!~!~~~~~ 

liArgrethe Jensdatter. 

Ane Jensdatter. 

Bodil l.jerstine Jensdatter. 

Claus Jensen. Havde gården 1786-1830. Blev født i 1774 

og gift 18o2 med l'iia.rgrethe Hansdatter Brandt. 

7 børn (5.1 - 5.7). 
Jens Peter Clausen. Fødselsår ubekendt, død 1866, 

sindsyg. 

Bodil Clausdatter g.m. Anders Jørgensen, glasser i 

Svaneke. 

1J.argrethe Clausdatter g.m. Jens .Andersen, Eukkegaard, 

.Poulsker. 

Kristiane Clausdatter g.m. Jens Sigfred Jensen, 

Pilegaard, Poulsker. 

Seigne Clausdatter. Fødselsår ubekendt, død 1869 eller 7o. 

Kjerstine Clausdatter. 

~~~-f!~!E_Q!~~!::!· Havde gården 1830-68, g.m. Ane Marie 

Hans d.a t ter (Mogens en) ( 6a. 1 ) fra Stampe regaa.rd. 

l barn (6.1). 

Ane Marie Clausen, f.lo-3-1839, død 1-2-1910 74.slg.pc., 

begr. 8. fe br. øs termarie .1.\.irkega.ard ( 0m • .t.irkebog), 

g.m. Kristian Hansen, f.19-5-1840, død 22-4-1923. --------------
Havde Hisegaa.rd fra 1868-1909. 

7 børn (7.1-7.7). 



11. 

7.1 Harmes Peter Hansen, f.29-7-1864, g. i 2893, død 7-4-1940. -

Hustru Agnete Margrethe Kofoed, f.27-12-1867, død 28-2-

1942. 4 børn. 

7.2 Oluf Andreas Hansen, f.29-7-1866, død 7-4-1940, 

g. i 1895 rn. Sofie Hjort, f.11-1-1869 på Hjortegaard, 

øm., død 5-9-1941. 5 børn. 

7. 3 R.'mil Kristian Hansen, 8.selvejergaard, f.12-5-1868, 

død lo-3-1947. Hustru Hebekka }::ristine Skov, f.29-11-1867, 

død 1-1-1933. l barn. 

7.4 Madsine hl.argrethe Hansen, f.5-4-1.370, død 26-8-1950, 

g.9-lo-1895 m. Janus 1'eter Jensen, f.l-6-1868 p!I Kruse

gaard, død 14-11-1947. 5 børn. 

7.5 Karl Martin Hansen, f.9-lo-1873, død 12-lo-1941. ugift. 

7.6 Kristian Hansen, Krusegaard. li'.Jo-1-1877. Gift 9-1-1906 

m. Karen Christine Madvig, f.28-3-1879 1~å Pluggegaard 

i Nyker som datter af Lars ?.1ladvig og Ane Otea Rask. 

8 børn. 

(Anm. af Rr.H. (ego): konfirmeret 1891 i P:ræstegaar

dens hønsehus). 

7.7 Valdemar Hansen. Havde Riseg-aard fra 1906 (4-1-1906) til 

7.1-1 

1939. Født 8-11-1879, død 27-lo-1952. Gift med Elisabeth 

Pedersen, Smedegaard (8a-7a.l), f.lo-4-1883, død 20-2-1950. 

3 børn. 

Harald Kristian Hansen, kornhandler i Stubbekøbing. 

F.27-1-1893. Gift 20-5-1926 m. Dagny Antlersen, f .2-11-1894. 

2 børn. 

7.1-2 Knud Hansen, pla.nta.geejer i Syd Rhodesia, Afrika, 

F.11-1-1897, g. 2-9-1925 m. Eugenia Betty Bowning Hill, 

f.3-4-1900 i London. 2 børn. 

7.1-3 Anna :Margrethe Hansen. F.14-6-1900. 'Iatol, 0stermarie. 

7.1-4 Otto Kofoed Hansen. Direktør i Shell Oil, Rio de Janeiro. 

F.23-8-1903 i Østermarie, g. 9-lo-1941 m. Agnete Chri

stensen, Rengegaard, Store Redinge, f .14-7-1910. 

2 børn. 

7.2-1 Asta Marie Hansen. F.1-.5-1896 på Bækkegaard i Østerlars, 

gx:iei~ g.m. Conrad Carl Kofoed, født på Brogaard i 

Pedersker 26-11-1894. 

2 bør-11. 



7.2-2 Rigmor Hansen, f.22-7-1897 på Bækkegaard i Østerlars, 

g.6-11-1918 m. Jørgen Andersen, Dammegaard, Østerlars, 

f.25-3-1893 smst. 

2 børn. 

7. 2-3 Gunhild Hansen. Født 2-7-1901 på Bækkegaard i ;:1sterlars. 

12. 

G.m. Kay Hiaegaard, f. på Ma.egaard i Olsker, død 11-2-1951. 

2 børn. 

7.2-4 :Ejnar Christian Hjorth Hansen. F.15-8-1902 på Bækkege.ard, 

0sterlars. Vognmand i liør...ne. G. 20-12-1929 m. Blisabeth 

Kristine Kjøller, f .lo-7-1907 på Stra.ndbygaard, østerlars, 

datter af Bodil og Kr.I~jøller. 

2 børn. 

7. 2-5 Hakon Hjorth Hansen, .Bækkegaard, østerlars, f .p. s.gård 

22-4-1907, g.19-2-1936 m. b'va Skovgaard Sonne, f.20-3-1911 

på Brændesgaard i Ibsker. 

5 børn. 

7. 3-1 Herluf Hansen, 8. slg., f .]o-12-1894 p. s.gård. G-3-11-1923 

m. Gudrun Brandt, f. 3-11-1898 på Lundegaard i Øster-

marie. 

5 børn. 

7.4-1 Holger Jensen, landmand, f.8-lo-1896 på Krusegaard i Øster

ma.rie, g.m. Hedvig Elise Hansen, f. 19-8-1905. 

1 barn. 

7.4-2 Agnes Margrethe Jensen. F.20-12-189~ på Rrusegaard 1 Øster

marie. Bopæl 1 Aakirkeby. 

'{.4-3 Viggo kristian Jensen, landmand, f. 6-8-1900 på Krusegaard 

i Østermarie. Bopæl i Aakirkeby. 

7.4-4 Gunnar Jensen, landmand i Bodilsker. F.8-8-1904 på Kruse

gaard i østermarie, g.m. Rosa Johanne Munch, f .9-3-1908. 

3 børn. 

7.4-5 Regner Jensen. Bankfuldmægtig i Roskilde, f. 2-11-1909 på 

Sa.ndege.ard i østerlars, g.m. Karen l\&øller, f. lo-3-1916. 

2 børn. 

7.6-1 Aksel Kristian Hansen, Dammegaard i :Nylars. F.8-5-1907 

7.6-2 

7.6-3 

på Krusegaard i Østermarie, g.3o-lo-194o m. Bodil Sonne 

fra. Gadegaard i Aaker, f. 2-1-1907. 

3 børn. 

Bodil Hansen, f.17-1-1909 på Krusegaard i Østermarie. 

Ane Marie Hansen, postekspeditør, Store 1'iagleby. 

F. 15-3-1910 på Krusegaard i Østermarie, g.m. F;jna.r 



Nielsen, Kamstrupmark, f.11-3-1911, død 3-12-1940. 

1 barn. 

13. 

7.6-4 Eli L:advig Hansen, børnehavelærerinde, Hødcvre, f.30-11-1911 

}i~. l'.rusøgaard i :~,stermarie, g.24-7-1935 m • .Jeppe Arne Haahr 

Jepsen, Cverass. i ?ost-og r:telegrafvæBenet, f.21-9-1901 i 

Jerne. 

3 børn. 

7. 6-5 Helbe Valdemar 'Iansen, lrusegaarcl, f. 5-12-1912 p?\ hruseeaard, 

g .z'-12-19 39 r:1 • Lfedvit_ ,}-criserc, Lille >'lep·aard, Vis termarie, 

f. 2}-8-1913. 

3 børn. 

T. 6-6 OJ.t·a \ristine ~ ansen, f. (;-lo-1914 trusegaa.rd i Vlster-

rrarie, g. 1'1-11-1936 m. ha:r1delmnend :,øren ·~øren.sen, J<ær

bølline ~r.Rejsby, f.29-3-1910. 

3 børn .• 

\ rusegaard i vJster-

marie, c;. 13-i>-1949 ~''• chauffør Otto I.arsen, }:,øbenhavn, 

der er født 24-11-1906. 

4 børn. 

? • 6--8 Clerda :.~:liflabetl-.1. r.ransen, børneh.avelærerir1de. }1 .l_j-5-1921 på. 

J~rusegaard i stermarie, g. ;zs1-8-l(J47 m. rj horvald , •. adsen, 

landbrugskandidat oc landmand i Skuleelev, der er født 

26-11-1919 pf1 gården -Neder ;aarup i 'Iaars. 

2 børn. 

7.7-1 ~:rik nansen, Grarcn1egaard, f.6-5-1909 tJ?t \isegaa:nl, 

~.19-9-1934 rn. Incer 

!aker, f. r-3-1713. 

1 ba1n. 

te :rr;rrnen, l·~geskovscaard i 

7.'l-? Gunnar Cristian Tr~msen, 7fiseg·aard fra 1()39. J?.22-'t-1910 

:Jf: T.i s2r;e.e.r(1 • C.15-11-19 39 m. Erna T,und. Grønbech, Vester

ga.:1rd, ·sten:arie, f. 2-Jl-1913. 

3 børn. 

i'. 7-3 3ett;y arie Fans en, f. 21--11-1912, død l-(;-1941. G .m. :i.erman 

·".ln1E'i::-as.rd Ipsen, :-:.tyrm<'Dciq;aard, ~stermarie, f.11-3-1909 på 

::;t. \lmeg[i.B.r<1 i ~:stermarie. 

l bs.rn. 



~aende generation. 

7.1-1-1 Ida Birgit Hansen f.8-11-1927, g.9-2-1952 m.premierløjt

nant Henry Brandt Nielsen, Nyborg. 

~:~:i:~xXW~tto Hansen, f.18-8-1936. 

7.1-2-1 Rachel Agnete Hansen, f.22-2-1927, g.14-4-1951 m.Kenneth 

O' Connor, Cape 'lown. 

7.1-2-2 Christopher Knud Hansen, f'.3-3-1929 i Syd Hhod.esia, 

g.8-7-1950 m. Auriel Joan Rainer, Salisberry. 

7.1-4-1 

7. l-4-2 

7.2-1-1 

7. 2-1-2 

7. 2-2-1 

l barn. 

Christian Kofoed Hansen, født lo-12-1944 i hio de Janeiro. 

John Kofoed Hansen, 1948 

:1ogens Henning Kofoed. Jt'. 7-4-1922 ptl. Randkløvegaard. 

Svend-Erik Kofoedr; f. 20-6-1923 -

roul fædreas 11.ndersen, f.5-3-1922 pg, J)anunegaard,østerlars, 

fe. 20-11-1948 ro.Anne I!:argrethe Brandt, der er født i 

Lilbeck 26-7-1923. 

1 barn. 

7. 2-2-2 Arne Andersen, f. 29-5-1924 på Dammegaard i Usterlars, 

g.25-4-1953 m.Yllen Baastrup, f.E'.-j-1928 på \,1ster 

Skovgaard, I,aasby. 

14. 

7.2-3-1 Ha.ns Viggo Maegaard, f.13-4-1929 pA Kaegaard i elsker, 

g.m.Kirst:6 Kofoed, f.7-4-1931 på HuUegaard i Ibsker. ~ 

7.2-3-2 Jørn Olaf Maegaard, f.4-4-1931 pil Maegaard i Olsker. ~ - ~ 

'/.2-4-1 Inger-.Lise lljorth liansen, f.2-6-1933 pfl -!'indelyl±eGaard. 

1J-4-2 Karen Sofie Hjorth Ha.11sen, f.28-2-1937 på 

7.2-5-1 

7.2-5-2 

7. 2-5-3 

7.2-5-4 

Ivar 

li;lrm 

3øren 

Irene 

Hjorth Hansen, 

Hjorth Hansen, 

T{jorth Hansen, 

Hjorth Hansen, 

f.4-1-1938 på TJækkegaard, 

f.8-5-1940 p/1, 

f. 29-5-1941 p8. 

f. 5-1-1946 på 

7.2-5-5 Jette Hjorth Hansen, f.18-9-1949 på 

Csterlers. 

7.3-1-1 l'.nud 1.ristian Hansen, Installatør i C1vaneke, f.18-B-1926 

8 slg. i 0stermarie, g.16-11-1951 m. ~ise Hansen, der 

er f. 6-3-1932. 

1 barn. 

7.3-1-2 Børge Brandt Hansen, f.23-8-1930 pil 8.slg. ~~stermarie. 

'/. 3-1-3 Sven Gunnar Hanse~ f. 21-9-19 31 

7.3-1-4 Poul ~mil Hansen, elektriker, f.14-9-1932 



15. 

7.3-1-5 Birgit Elislbeth Hansen, f.4-5-1944 pd 8.slg. estermarie. 

7.4-1-1 Poul 8rik Jensen, f.lo-3-1940 på Hullegaard, Ibsker 

O. S. V. 

I fortsættelsen anmærkes: 

7.6-5-1 Merete Kristine Hansen, f.14-9-1941 pe Krusegaard, Østerma.rie. 

7.6-5-2 Inge Bolette ITansen, f.2-12-1944 

7.6-5-3 Gunnar Peter Hansen, f.12-3-1950 

samt 

7.7-1-1 Kirsten Elisabeth Hansen, f.5-11-1934 pP Grn.rnmegaard, 

Østermarie. 

7. 7-2-1 ~'age Grønbech Hansen, f. 27-B-l ?41 p;~ ';isegaa:'d, 0stermarie. 

7.7-2-2 Thor Grønbech IIe.nsen, f.8-J-1943 

7.7-2-3 Kristian Grønbech Hansen, f.11-2-1946 

7.7-3-1 Birgit Ipsen, f.lJ-3-1939 på 3tyrmandsgaa.rd, 


