
Smed Peter Hansen familie-stamtræ med billeder 
 

”Bedsteforældre”: Kaj Helge Gersby + Inger Marie      Peter Hansen          + Anna 
  Farfar                Farmor /Søster til Peter        Søster til Inger Marie 

            Onkel til Kaj Hugo 

 

Forældre:  Kaj Hugo Gersby            + Grethe Aase 
  Far                Mor 

 

Børn:  Esben – Inger – Annelise 

 
Her ses et luftfoto af den gamle smedje og den omgivelser i 1954. 

Haven bag smedjen gik helt ned til den gamle rideskole (Himmelevgård). 

 
Det ”røde hus Himmelev Bygade 36 

Gavlen af den gamle smedje ses tv før nedrivning i 1960. 

 

Det RØDE hus er bygget af smedemester Peter Hansen, der døde i 1972. 

Både ham, hans kone og sønnen Erik er begravet på Himmelev Kirkegård i gravsted D-10-10. 

Huset gik nu i arv til Peter Hansens søsterdatter Inger Marie, gift med Kaj Helge Gersby. 

Kaj Helge Gersby og hans kone Grethe Aase døde i hhv. 1992/1991 (Bisat på Bispebjerg Kirkegård). 

 

Nu var det så Kaj Helges søn, Kaj Hugo Gersby, der arvede huset – og solgte det i ???????? 

Kaj Hugo Gersby var gift med Grethe Aase. 

De havde 3 børn: Esben, Inger og Annelise. 

 
Den gamle smed Peter Hansen ser på, at den nye smed Erik Bonfils begynder at nedrive den gamle smedje i 1960 

Her lå ”ismutter” 

Gamle smedjebolig bag smedjen 
Gamle smedje 

Det RØDE hus 

Lade nede i haven 

Rideskolen 

Himmelevgård 



Billeder af Peter Hansen og hans familie 

                 
Peter Hansen          Fra venstre ses: ?  , Peter,   ?, ? ,?, ?, 

 

 

 
Fra venstre ses:  ?,    ?   Peter   ?    Inger Marie,   ? 

 

 
Fra venstre ses:  Peter, Inger Marie, ? og ? 



 
Kaj Helge Gersby fælder træ i haven ved det røde hus (juni) mens sønnen Kaj Hugo ser på. 

PS: Er din far Kaj Hugo ikke søn af både din farmor Inger Marie og hendes mand Kaj Helge?  

 

 
Udhus nede bag i haven. Det røde hus ses tv. Udhuset forsvandt, da haven blev udstykket. 

 

Spørgsmål: 

Kan du huske, at der lå en egentlig bolig bag ved den gamle smedje og at det var her, at Peter Hansen boede 

inden han flyttede ind i det røde hus? 

 

Udhuset lå derfor længere nede i haven end boligen bag smedjen ( som vist på luftfotoet?) 

 

 
 

Her til sidst et par billeder fra en ridekonkurrence på Himmelev Rideskole, der på det tidspunkt var 

nabo til den meget store smedjegrund. Det er Peter Hansen og Annelises mor Grethe Aase, der 

kigger på. Det må være fra omkr. 1965? 

 


