Simons slægtshistorie

Broby Lundsgaard

Oplysninger om tipoldeforældre, gårdmand
Christian Hansen Lundsgaard og hustru Anne
Margrethe Persdatter.

Min slægtsmæssige forbindelse.

Peder Jensen, * ca. 1660 - † 1714(tip-4), hustrus navn ukendt,
deres datter hvis navn er ukendt blev gift med Jørgen Hansen.
Jørgen Hansen, * ca. 1685 - † 1732/42, (tip-3) og ukendt hustru,
deres søn Hans Jørgensen.
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Hans Jørgensen, * 1725 - † 1796, (tip-2)og 5. hustru Karen
Nielsdatter1, deres søn Christian Hansen.
Christian Hansen, * 1763 - † 1825 (tip-1) og Anne Margrethe
Persdatter, søn Hans Christiansen.
Hans Christiansen og Magdalene Hansdatter (oldeforældre), datter
Ane Cathrine Hansen (Trine).
Ane Cathrine Hansen og Niels Simonsen (bedsteforældre), søn
Niels Christian Simonsen.
Niels Christian Simonsen og Margrethe Josefa Elisabeth Langsted
(forældre), søn Niels Erik Simonsen.

Afskrift fra Allesø og Næsbyhoved Broby kirkebog.2

Allesø kirkebog findes først tilgængelig fra maj 1802, da alt
foregående er brændt. Både hovedministerialbogen og degnens kopi befandt sig
desværre under samme tag, da der udbrød brand i præstegården i 1802 og
bøgerne gik tabt. Præsten gik så efterfølgende i gang med at skabe en ny
kirkebog som dækker perioden maj 1802 - 1814. Allesø blev derefter lagt ind
under Næsbyhoved Broby sogn. Noget af det rigtig gode præsten fik lavet, var en
fortegnelse over beboerne i sognet, en slags mandtalsliste, hvor først stedet blev
nævnt og derefter hver enkelt familie, med den enkeltes navn, alder og
eventuelle børn.
Det var på den måde jeg ved systematisk gennemgang af
kirkebogen (på nettet), fandt de oplysninger jeg forgæves har ledt efter i årevis,
men jeg må så samtidig tilstå at jeg ikke tidligere har ledt efter andet end Hans
Christiansens fødsel, dåb og konfirmation, og der var absolut intet at hente. Jo,
ved hans konfirmation bekræfter man at han på tro og love vist nok er ca. 14 år
gammel og den oplysning har jeg måttet nøjes med indtil nu.

1

Hun er den eneste af hans ægtefæller der kendes ved navn og er ikke
mor til Christian Hansen og derfor ikke direkte i min slægt.
2
Kilde: AOL Arkivalier Online.
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Hans Christiansen, søn af Christian Hansen og Margrethe
Persdatter, er min farmor Ane Cathrine Hansens far og han er også med i det
erindringshefte, som Marie Søgaard fik lavet. I det efterfølgende vil jeg lave en
afskrift af det jeg har fundet den 26.7.2006 i kirkebøgerne for henholdsvis Allesø
og Næsbyhoved Broby.
Allesø kirkebog 1802 - 1814, opslag 31.
”Mandtal over Beboerne af Broby Sogn.”
Næsby Husmænd.
Kristian Hansen, 38. Anne Magrete Persdatter, 23.
Fælleds Børn. Hans født 20. april 1802. Jeg behøver vel næppe at
sige at jeg blev overordentlig glad da jeg fandt netop den oplysning.
Her følger Hans´ søskende:
Allesø kirkebog 1802 - 1814, opslag 40.
Født den 16. maj 1804, hjemmedøbt den 17. maj, døbt i kirken den
24. juni 1804, Anne. Forældre, hmd. Kristian Hansen Lundsgaard i Næsby.
Faddere: Hans Jørgensens kone i Næsby. Anders Jørgensen, Hans
Mortensen, Ditlev Nielsen.

Allesø kirkebog 1802 - 1814, opslag 48.
Født den 15. november 1806, hjemmedøbt 17. november, døbt i
kirken den 14. december 1806, Knud.
Forældre: Christian Hansen husmand i Næsby og hustru Margrethe
Pedersdatter. (Persdatter = Pedersdatter).
Faddere: Ane Clemensdatter, tjenende i Næsby og Maria
Hansdatter. Hans Rasmussen af Broby. Hans Olsen og Niels Nielsen.
Allesø kirkebog 1802 - 1814, opslag 55.
Født og hjemmedøbt den 29. maj 1809, døbt i kirken den 9. juli
1809, Peder.
Forældre: Christian Hansen, husmand i Næsby og hustru Margrethe
Pedersdatter.
faddere: Rasmus Povelsens kone i Næsby. Hans Rasmussens
kone i Broby. Rasmus Christensen i Næsby. Peder Hansen fra Broby.
Allesø kirkebog 1802 - 1814.
Født og hjemmedøbt den 4. juni 1814, døbt i kirken den 17. juli
1814, Ane Maria.
Forældre: Christian Hansen, Gaardmand i Broby og hustru
Margrethe Pedersdatter. Det er første gang han kaldes gårdmand.
Faddere: Hans Rasmussens kone og Hans Rasmussen selv.
Anders Jørgensen og Peder Hansen, alle af Broby.
Allesø kirkebog 1802 - 1814, opslag 6.
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Født den 27. oktober 1816 og hjemmedøbt samme dag, døbt den
15. december 1816 i kirken, Mads.
Forældre: Kristian Hansen gårdmand i Broby og hustru Margrethe
Pedersdatter.
Faddere: Jomfru Margrethe Andresen fra Skibhusene, Jens
Hansen, Kresten Olsen, Hans Pedersen, Hans Olsen, alle af Broby.
Det er de børn jeg har kunnet finde. De næste to oplysninger, som
er dødsfald og begravelse, stammer fra
Næsbyhoved Broby kirkebog.
1813 - 1844 opslag 157 nr. 7.
Død den 28. november 1825 og begravet den 2. december 1825,
Kristian Lundsgaard Fæstegaardmand i Broby. 62 år.
1840 - 1891 opslag 76 nr. 9.
Død den 6. december 1847 og begravet den 11. december 1847,
Anne Margrethe Pedersdatter. Enke og aftægtskone i gårdmand Anders
Rasmussens gård på Broby mark. 69 år. Hun døde af Vattersot. Aftægt fra
Aalykkegaard.
»Hans Henrik Jacobsens bidrag.«
Lektor Hans Henrik Jacobsen er mangeårig leder af det
lokalhistoriske arkiv for Allesø-Broby-Næsby og har foruden arkivets årsskrift
også skrevet adskillige artikler m.m. Alt det efterfølgende er kopieret fra
ovennævntes bog og er sat i klammer [» «], så det fremgår, hvad der er kopieret.
[»Broby: Matr. nr. 10 (gl. matr. nr. 4):
10 a: »Lundsgård«, Valkendrupgyden 40
Udflytning af gården fra Broby er sket på et ret tidligt tidspunkt, idet gården på det
oprindelige matrikelkort har sin nuværende placering. Om dens oprindelige
beliggenhed se si. 36.
Hartkorn:

1688:
17 tdr. 0 skp. I fdk. 0 alb.
1844: 7 tdr. 6 skp. 2 fdk. ½ alb.
1915: 7 tdr. 4 skp. 2 fdk. I alb.
1973: 27,1 ha.

Udstykning: 10 c Aksel Fugl Hansen, Søballevej 10 (1.3 ha).
10 d Svend Pedersen, Bogensevej 337 (10,8 ha).
Ejerforhold: Gården ejedes indtil 1639 af Jørgen Brahe til Hvedholm,
4
12. oktober 2014

Simons slægtshistorie

derefter af Gråbrødre Hospital, hvor det sidste skifte fandt sted
1847. Overgang til selveje 1862.
Jacob Madsen anfører i sin visitatsbog i forbindelse med visitats i
Broby kirke den 27. juli 1589: ”Jomfrue Anne Valkendrop begynt en Affuelsgord
nu Paaske, Brobygord, ligger ved Søen”. R. Chr. Sørensen Allesø antager i sin
bog om Allesø-Næsbyhovedbroby si. 29 og 36, at det er Lundsgård, der opføres
på dette tidspunkt, og at det var den adelige slægt, der ejede den, der siden
skænkede den til Gråbrødre Hospital. Som nævnt var det Jørgen Brahe til
Hvedholm, der 1639 mageskiftede med hospitalet. 1589 ejedes Hvedholm af Erik
Bille, og han var ugift. Familien Valkendorf var ejer af Glorup, men der synes ikke
at kunne påvises nogen Anne Valkendorf omkring 1589.
Fæstere:

1664,- 1689 Steffen Lauritsen.
1689 - 1714/32 Peder Jensen.
1714/32-1742 svigersønnen Jørgen Hansen3, dennes enke.
1742 - 1748 Peder Andersen, gift med Jørgen Hansens enke.
1748 - 1752 Niels Nielsen, gift med Peder Hansens enke.
1752 - 1796 Hans Jørgensen4, søn af Jørgen Hansen.
1796 - 1847 Hans Madsen, gift med Hans Jørgensens enke*.
1847 - 1862 sønnen Mads Hansen.
[Det er tidstypisk at kvinder sjældent eller aldrig nævnes ved navn,
men i dette tilfælde er det imidlertid lykkedes mig at finde Hans Jørgensens
enkes5 navn. Det fremgår nemlig af folketællingen 1801 for Odense amt,
Næsbyhoved Broby sogn, Broby By, i en udflyttet gård kaldet Lundsgaard. På
gården bor følgende personer:
Hans Madsen, 33 år, gift, husbonde, fæstebonde og gårdbeboer.
Karen Nielsdatter, 35 år, gift, hans kone (dette er enken efter H.J.)
Abellone Marie Hansdatter, 3 år, ugift, deres børn.
Maren Hansdatter, 2 år, ugift, deres børn.
Marie Hansdatter, 23 år, ugift, konens stifdatter (steddatter).
Poul Rasmussen, 22 år, ugift, tjenestefolk.
Anders Hansen, 15 år, ugift, tjenestefolk.
Anne Kirstine Jensdatter, 18 år, ugift, tjenestefolk.
Karen Nielsdatter og Hans Jørgensen vender vi tilbage til længere
fremme.]
Ejere:

1862-1897 svigersønnen Rasmus Jensen.

3

Min tip-3-oldefar.
Min tip-2-oldefar.
5
Han var gift fire gange tidligere, så hende her er hans femte kone.
4
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1897-1915 svigersønnen Jens Henning Nielsen.
1915-1917 Peder Larsen.
1917-1972 Jørgen Peder Pedersen.
1972-Hans Holger Andersen.
Gården har således været i samme slægts fæste og eje 1689-1915.
(Når jeg ser på ovenstående liste, kan jeg ikke umiddelbart se tilknytningen til
fæsteren Niels Nielsen, gift med Peder Hansens enke, 1748 – 1752. NES).
10 d: Bogensevej 337
Oprettet 1946, ikke bebygget.
Samlet areal 1973: 10,8 ha.
Ejere:
1946-1962 Arthur Knudsen, kreaturhdl.
1962- Svend Petersen, eksportør.
9 gårde er i løbet af 1800-tallet flyttet uden for bykernen (deres oprindelige
placering i Allesø by fremgår af kortet):
Søhusvej
nuv. matr. nr. 10 (Søhusvej 250)
nuv. matr. nr. 31 (Søhusvej 203)
Allesø Fredskov
nuv. matr. nr. 11 (Hjørnegård)
nuv. matr. nr. 12 (Fredskovvej 44)
nuv. matr. nr. 29 (Fredskovvej 140)
Allesø Norden
nuv. matr. nr. 13 (Stolsbjerg)
nuv. matr. nr. 16 (Nordgård)
nuv. matr. nr. 17 (Hyldegård)
Allesøvej
nuv. matr. nr. 27 (Tokkeskovgård)
De resterende 9 gårde er nedlagt, og jorden er udstykket eller tillagt
de nævnte gårde: 4 gårde blev nedlagt under tyskernes besættelse af Allesø
(nuv. matr. nr. 3, 9, 24, 30). Nuv. matr. nr. 7 blev nedlagt Ca. 1920, nuv. matr. nr.
8 Ca. 1935. Til den oprindelige præstegård (nuv. matr. nr. 1) hører der 7,3 ha,
som er bortforpagtet; nuv. matr. nr. 5 har et jordtilliggende på 1,9 ha, der drives
som gartneri.
Efter 1798, hvor udskiftningen fandt sted for Allesøs vedkommende,
eksisterede gård nuv. matr. nr. 4 ikke længere. Bygningerne var nedlagt og
jorden tillagt matr. nr. 1 i Beldringe og matr. nr. 20 i Allesø. Vi ved ikke, hvor
denne gård har ligget, men den åbne plads i rækken af gårde mellem Højgård og
Lundsgård og den tilhørende jords placering nordøst for byen gør det
sandsynligt, at den har ligget mellem disse to gårde eller først i Parkgyden.
Stuehuset eller en anden længe til 3 af de nedlagte gårde eksisterer
endnu: nuv. matr. nr. 1 (nuv. ejer: Poul Lech), nuv. matr. nr. 5 (nuv. ejer: Egon
Andersen) og nuv. matr. nr. 9 (nuv. ejer: Peter Pettersson).
Broby havde ifølge matriklen af 1688 21 gårde. Ved udskiftningen, der for denne
bys vedkommende fandt sted 1788, var antallet 22. Det fremgår af matrikelkortet,
at 5 af gårdene da var beliggende uden for bykernen. Det er sandsynligt, at der
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er tale om udflyttergårde, og at udflytning har fundet sted i forbindelse med
udskiftningen:
nuv. matr. nr. 7 (Viemosegården)
nuv. matr. nr. 9 (Bækgården)
nuv. matr. nr. 10 (Lundsgård)
nuv. matr. nr. 23 (Ærtebjerggård)
nuv. matr. nr. 24 (Gl. Pilegård)

Rekonstruktion af Broby by i årene efter 1800. I forbindelse med
udskiftningen udflyttedes nuv. matr. nr. 7, 9, 10, 23 og 24. (Efter det originale
udskiftningskort).

7
12. oktober 2014

Simons slægtshistorie

Ved folketællingen i 1801 betegnes ejeren af Viemosegården som
den eneste som selvejer. - Ærtebjerggården brændte i 1967, kort tid efter, at
jorden var solgt til kommunen med udstykning for øje. Følgelig blev gårdens
bygninger ikke genopført.
På det oprindelige matrikelkort er gård matr. nr. 6 ikke opført. Dens
jord er fæstet af ejeren af gård matr. nr. 5, og der har da i 1788 ikke eksisteret
nogen gård på matr. nr. 6. Siden er der fæstere af såvel matr. nr. 5 som matr. nr.
6. Omkring 1886 udgår matr. nr. 5, og jorden sælges til matr. nr. 8.
I 1788 lå de 16 gårde i Broby - som i Allesø - tæt samlet, 7 i Søballe
og 9 i Kirkeballe. Gårdene i Søballe lå langs vejen, og denne del af byen har haft
form af en langby. Ser man nøjere på placeringen af gårdene omkring 1800,
undrer man sig over, at langt de fleste af gårdene er beliggende vest for vejen.
Det er da nærliggende at tænke sig, at et par af de nævnte 5 gårde har været
beliggende Øst for vejen. Således er det sandsynligt, at Lundsgård engang har
ligget på den østlige side af vejen gennem Søballe, idet dens jord ligger samlet
nordøst for Søballe.
Gårdene i Kirkeballe lå endnu tættere - alle vest for kirken i
modsætning til Allesø, hvor gårdene naturligere er placeret omkring kirken.
Denne del af byen synes at have haft flere træk til fælles med rundbyen end med
langbyen.
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Passerer man i dag Broby, får man umiddelbart det indtryk, at det er
en by, der grupperer sig langs landevejen i retning øst - vest, men som det
fremgår, forholder det sig modsat, idet den oprindelig har strakt sig fra »Søen«
mod nord og været grupperet omkring vejen i sydlig retning.
Af de 16 gårde, der omkring 1800 lå i Søballe og Kirkeballe,
eksisterer i dag de 5 som landbrugsejendomme med samme placering:
nuv. matr. nr. 4 (Brobyvej 6)
nuv. matr. nr. 8 (Langkærgård)
nuv. matr. nr. 13/15b (Brobyvej 15)
nuv. matr. nr. 20 (Søballevej 28)
nuv. matr. nr. 21 (Søballevej 30)
Enkelte gårde (nuv. matr. nr. 3, 5 og 11)er nedlagt, først- og
sidstnævnte i senere tid med henblik på udstykning omkring Broby kirke.
Resten af gårdene er udflyttet, alle - med undtagelse af nuv. matr.
nr. 12 - beliggende vest for byen:
nuv. matr. nr. 6 (Ålemarksgården)
nuv. matr. nr. 12 (Lindegård)
nuv. matr. nr. 14 (Brobyvej 30)
nuv. matr. nr. 15 (Ålemarksgyden 37)
nuv. matr. nr. 16 (Toftegård)
nuv. matr. nr. 17 (Ny Pilegård)
nuv. matr. nr. 18 (Bøgebjerggård)
nuv. matr. nr. 19 (Bogensevej 420)
nuv. matr. nr. 22 (Stendemosegård) «]
Jørgen Pedersen fra Allesø – Broby - Næsby lokalarkiv fortæller at
Skov- og Naturstyrelsen har overtaget Lundsgaard og for nylig revet den ned
(januar 2006). Sic transit gloria mundi.
Tilbage til Karen Nielsdatter.
Når man starter på slægtsforskning, gør man sig ikke begreb om,
hvor meget det kan blive til med tiden. Således forholdt det sig også helt specifikt
med farmors ane, Hans Christiansen. Jeg havde fuldstændig opgivet at finde
mere om ham, fordi kirkebogen var brændt, men som tidligere nævnt havde
præsten været omhyggelig og pligtopfyldende med at genskabe så meget af det
tabte som muligt. For mit vedkommende krævede det blot at jeg skulle læse den
genskabte kirkebog fra en ende af, hvilket gav et langt bedre resultat end at søge
på bestemte hændelser, som f.eks. fødsel og konfirmation. Det gav som bekendt
intet resultat.
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Ved at kombinere oplysninger fra kirkebøgerne, folketællingerne og
ikke mindst Hans Henrik Jacobsens bog har det været muligt at komme et par
generationer længere tilbage i den mandlige linie efter farmor. Det er interessant
læsning blandt andet fordi det viser sig at være en gammel slægtsgård og det
betyder som regel at der er mange gode oplysninger at hente i litteraturen og på
arkiver.
Noget af det første jeg gjorde, da jeg havde fået et uddrag hjem i
kopi af H.H. Jacobsens bog, var at søge efter Hans Christiansens far Christian
Hansen i FT-1787 Næsbyhoved Broby og det gav et rigtig spændende resultat.
Jeg fandt Christian Hansen, hans far, hans stedmoder og en del af hans hel- og
halvsøskende. Her følger de alle sammen:
FT-1787 Odense, Næsbyhoved Broby, Broby by.
Hans Jørgensen, 62 år, enkemand, hosbonde, bonde og
gårdbeboer (tip-2-oldefar)
Maren Hansdatter, 29, ugift, hans børn af 3. ægteskab
Kristian Hansen, 24, ugift, hans børn af 3. ægteskab (tipoldefar)
Anna Hansdatter, 17, ugift, hans børn af 4. ægteskab
Anna Marie Hansdatter, 10, hans børn af 4. ægteskab
Kiersten Hansdatter, 8, ugift, hans børn af 4. ægteskab
Jørgen Jørgensen, 35, ugift, tjenestefolk
Hans Olsen, 24, ugift, tjenestefolk
Aplone Clausdatter, 24, ugift, tjenestefolk
Anders Frandsen, 14, ugift, tjenestefolk
Johanna Rasmusdatter, 76, enke, kone, inderste, meget fattig.
Der kan være mange måder at udtrykke sig på, men er det helt
forkert at sige, at han sled fire koner op? Det må have været en pænt stor gård
med fire tjenestefolk og fem hjemmeboende børn til at hjælpe til og til at forsørge.
Han har haft brug for hurtigst muligt at gifte sig igen, igen.
Som det også fremgår af FT-1787 er Hans Jørgensen enkemand
efter 4. ægteskab, så jeg er ret sikker på at han har giftet sig for femte gang med
den Karen Nielsdatter, som i FT-1801 ses gift med Hans Madsen. At Hans
Jørgensen har giftet sig for femte gang hersker der ingen tvivl om, idet der af
gårdens fæstebrev fremgår, at gårdfæsteren Hans Madsen er blevet gift med
Hans Jørgensens enke. Hans Jørgensens fæste løber fra 1752 til 1796, hvor jeg
formoder han er død, ca. 71 år gammel. Han har altså haft gården i fæste i 44 år
og har overtaget fæstet efter Niels Nielsen, som måske var gift med Hans
Jørgensens mor. Jeg skriver »måske« fordi der ellers mangler sammenhæng i
fæsternes navne. Niels Nielsen ser ikke ud til at være familie eller slægt og det
gør den han er gift med, Peder Hansens enke, heller ikke. Der ville være
sammenhæng, hvis det havde været Peder Andersens enke, som jo er den
kvinde, som var gift med Hans Jørgensens far Jørgen Hansen og dermed Hans
Jørgensens mor. Fortegnelsen over fæsterne er på side 4.
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Anders H. Pedersen fra Skov- og naturstyrelsen, som jeg
kontaktede på hans mobiltelefon den 22. september 2006 fortæller at gården blev
revet ned i januar 2006 fordi ingen af de ansatte var interesseret i at få indrettet
en lejlighed på gården og fordi det ville blive alt for dyrt at vedligeholde
ejendommen. Stuehuset fra 1886 var bygget på et granitfundament af tilhuggede
syltsten og der var i alt 300 m2 stuehus. Fundamentet har fået lov til at blive
stående for eftertiden. Avlsbygningerne fra 1886 var på i alt 1200m2. I løbet af
1970-80erne blev der opført 1500 m2 svineavlsbygninger. Anders H. Pedersen
mener at ejendommen var på 20 ha. Sjovt nok, så gik Anders H. Pedersen rundt
netop på Lundsgaards jorder for at registrere skovbeplantning da jeg ringede til
ham.

Allesø sogn og Gråbrødre hospital.
Foruden de 26 gårde, som hørte under Kronen, var der i Allesø 2
gårde, som hørte ind under Graabrødre Hospital i Odense.
Graabrødre Hospital var tidligere det såkaldte Graabrødre kloster.
Landet var i den katolske tid overfyldt af klostre, hvorfra det kirkelige liv og
fattigplejen havde sit udspring. Underlagt klostrene var tillige en stor del gods,
særlig landejendomme. Dette gods er kommen Klostrene i eje på forskellig måde,
dels for sjælemesse, tildømt som bøde, og ved gaver osv.
På hvilken måde de 2 gårde i Allesø er kommen under Graabrødre
Kloster, kan historien ikke oplyse; men det sandsynligste er, at de 2 adelige
jomfruer, Anna Due og Nettelhorst, der byggede kirken, som ugifte gamle
jomfruer har indsat klosteret som arving. Efter reformationen 1536 sker der en
forandring med klostergodset. Som foran nævnt, var fattigplejen under
reformationen underlagt klostrene og den katolske gejstlighed; men efter
reformationen stod protestanterne uden ordnet fattigvæsen. Ved kongelige påbud
og på forskellige måder blev klostergodserne unddraget munkenes styrelse og
lagt under ledelse af protestantiske gejstlige. Dog vedblev munkene at opholde
sig i klosteret, til den evangeliske biskop i efteråret 1537 overtog det gejstlige
styre.
Samme år blev klosterets nye grundvold lagt. En kommission,
bestående af rigsråd Erik Krummedige, landsdommer Jørgen Kunzen, Mikkel
Brockenhuus, lensmand for Nyborg len Jakob Hardenberg og Biskoppen, blev
nedsat.
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Denne kommission besluttede, at det gamle kloster skulde
omdannes til et hospital. Under kongens ophold på Fyn i året 1539, udsteder
kongen 27. oktober et brev, som nu almindeligt kaldes Graabrødre Fundats, og
hvis Ordlyd — ”Gud til Ære giver Kongen Graabrødre Klosters Grund og Sted til
et menigt Hospital og Sygehus i Fyens Land, deri at indlægge fattige og syge og
gamle, skrøbelige Mennesker, som Guds Almisse værd og nødtørftende ere,
med Bygninger, Abildhave6, Humlehave, Gaardrum, Husrum ligesom Munkene
det i Værge havt havde.”
Det katolske kloster i Odense blev altså ved et kongeligt gavebrev
1539 omdannet til det nuværende Graabrødre Hospital. Nogle år senere kommer
et nyt gavebrev om, at der foruden have og bygninger tillige tillægges klosteret en
del tiender og jordegods.
I lighed med kronens gods og med lensgodserne, blev disse
landejendomme bortfæstede for en årlig afgift.
I Allesø var 2 gårde underlagt hospitalet. 1782 var den ene gård,
den
nuværende matr. nr. 6 i Allesø, bortfæstet til Jens Steffensen.
Gårdens
hartkorn var 5 tdr., heraf svaredes en fæsteafgift af
4 Tdr. 4 Skp. Byg
11 Rigsdaler 1 Mark 7 Skilling
1 Otting Smør
1—5—4—
Erritspenge
1—1—8—
10 Æg
1—2—3—
Hovningspenge
3—4—3—
I alt
17 Rigsdaler 0 Mark 7 Skilling
Besætningen var: 4 heste, 3 køer, 2 ungkvæg, 6 får.
Den anden gård i Allesø, som hørte under hospitalet, var
nuværende matr. nr. 5. Manden, der 1782 havde denne gård i fæste, hed Hans
Hansen. Gården var ligesom den anden på 5 tdr. hartkorn og skulle svare den
samme årlige afgift.
Dens besætning bestod af: 4 heste, 3 køer, 3 stk. ungkvæg, 6 får, 2
svin, 3 gæs. Hele afgiften af hver at de to gårde beløber sig kun til 17 Rigsdaler 7
Skilling (34 Kr. 14 Øre), men ved regnskabet står vedføjet, at Hans
Hansen i

6

Æblehave.
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dette år har havt det Vanheld at ”midste i afvigte Aar en af sine
bedste Køer
og et Bæst, saa ser vi ikke, at han formaar at udrede mere for dette,
end som 14 Rigsdaler.”

I Broby sogn var 1782 3 gårde fra Graabrødre Hospital bortfæstede.
Disse 3
gårde er sikkert en udstykning af den nedlagte Brobygård. 1588
byggede Anna Walkendorf Lundsgård på Brobygårds mark. Gården blev lagt ved
søen, hvor der
tillige på den tid var en vandmølle med 2 kværne. Lundsgård er
gården, der blev bygget i Lunden. Den adelige jomfruslægt forærede dette Gods
til Graabrødre Hospital. Biskop Jakob Madsen bemærker i sin Visitatsbog i 1588,
da han var på Visitats i Allesø—Broby, at Anna Walkendorf havde begyndt at
bygge en Avlsgård ved Søen.
1782 var hospitalsgårdene givet i fæste til følgende mænd:
1. Hans Jørgensen7, 17 tdr. hartkorn.
Afgift
5 tdr. rug
14 Rigsdaler 1 Mark 0 Skilling
6 tdr. byg
15 Rigsdaler 1 Mark 0 Skilling
Gæsteri
15 Rigsdaler 4 Mark 1 Skilling
Hovningspenge 11 Rigsdaler 2 Mark 1 Skilling
I alt
41 Rigsdaler 1 Mark 1 Skilling
Besætning: 10 heste, 9 køer, 20 får, 4 svin, 5 gæs. Ved regnskabet
for Hans
Jørgensen er vedføjet:
Den betydelige misvækst af alle slags korn, som især i denne bare
og skarpe egn har været i afvigte sommer, og det vanheld, som de fattige
mennesker desuden
atter i dette år har haft på sine bæster og køer forårsager, at vi
fødes til at nedsætte hans landgilde til 12 Rigsdaler”.

7

Min tip-2-oldefar på farmors side.
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8

De kommunale Råd og deres Formænd siden

1867 .
Det kan naturligvis have historisk interesse i sig selv at vide lidt om
den politiske og administrative struktur gennem tiderne, og her i slutningen af år
2006 er det da også yderst aktuelt, da der ved årsskiftet igen sker en
sammenlægning af kommunerne i Danmark. Desuden er Rasmus Jensen, som
den første ejer i min slægt, med i sognerådet i perioderne 1882 – 1885 og 1885 –
1888. Det efterfølgende er kopieret fra nedennævnte bog, hvis forfatter og
gårdmand R. Chr. Sørensen Allesø også var medlem af sognerådet i flere
perioder. Jeg har bibeholdt den originale stavemåde og grammatik.
Ved Landkommunalloven at 1867 forandredes
Sogneforstanderskabet til Sogneraad. Medlemsantallet blev det samme som
hidtil, og Sogneforstanderskabets Medlemmer måtte fungere som
Sogneraadsmedlemmer, til deres normale funktionstid var udløbet.
Dog afholdtes der et Par Suppleringsvalg, forinden det første
egentlige Sogneraadsvalg fandt Sted. Gmd. Jørgen Poulsen var blevet valgt ind i
Amtsraadet og havde nedlagt sit Mandat i Sogneraadet. I hans Sted valgtes ved
Suppleringsvalg den 19. Maj 1868 Gmd. Hans Hansen, Næsby, med 11
stemmer. Også Sogneforstanderskabets Formand, Pastor Meldal, opgav sit
kommunale Hverv, hvad han efter Loven af 1867 havde Ret til, og et nyt
Suppleringsvalg blev afholdt d. 15. december 1868 i Broby Skole. Valget, der
foretoges af den alm. Vælgerklasse, stod mellem Gmd. Jeppe Pedersen og Gmd.
Søren Christensen, begge af Allesø. Sidstnævnte, som tidligere i mange år
havde været Medlem af Sogneforstanderskabet, gik af med Sejren og valgtes
med 40 St., medens Jeppe Pedersen fik 14 stemmer.
Efter Afholdelsen at disse to Suppleringsvalg havde det første
Sogneraad for
Allesø-Næsbyhovedbroby Kommune følgende Sammensætning:

8

Kilde: Gårdmand Rasmus Chr. Sørensen, Allesø. ”En fynsk
sognekommune gennem tiderne”.
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Boelsmand Hans Bendtsen, Allesø, Gmd. Knud Rasmussen,
Allesø, Gmd. Hans Hansen, Næsby, Gmd. Søren Christensen, Allesø, Forpagter
Helm Petersen, Næsbyhoved, Gmd. Bertel Nielsen, Broby, Rasmus Pedersen,
Broby Mark, Gmd. Jørgen Andersen, Skovshøjrup, Gmd. Peder Larsen, Allesø.
Til Formand valgtes Forpagter Helm Petersen.
Efter den alm. Vælgerklasses Valg 1871 bestod Sogneraadet af:
Gmd. Jeppe Pedersen, Allesø, Gmd. Hans Rasmussen, Broby,
Husmand Hans Lange, Broby, Hjulmand Lars Rasmussen, Broby (alle valgt 22.
november 1871). Forpagter Helm Petersen, Næsbyhoved, Gmd. Bertel Nielsen,
Broby, Gmd. Rasmus Pedersen, Broby Mark, Gmd. Jørgen Andersen,
Skovshøjrup, Gmd. Peder Larsen, Allesø.
Forpagter Helm Petersen genvalgtes som Formand; men da han
forlod Kommunen inden Valgperiodens Udløb, blev Peder Larsen Formand det
sidste år, og et nyt Sogneraadsmedlem, Gmd. Lars Rasmussen, Allesø, valgtes.
Den 5. december 1873 foretog de højstbeskattede Vælgere Valg af
5 Sogneraadsmedlemmer. Valgene var hidtil foregået i Broby Skole; men
henlagdes nu til den nylig opførte Broby Kro. Det ny Sogneraad så således ud:
Forpagter Hans Jørgensen, Næsbyhoved, Gmd. Jørgen
Rasmussen, Allesø, Gmd. Rasmus Steffensen, Højrup, Gmd. Hans Hansen,
Næsby, Gmd. Christian Poulsen, Allesø (alle valgt 5. december 1873). Gmd.
Jeppe Pedersen, Allesø, Gmd. Hans Rasmussen, Broby, Husmand Hans Lange,
Broby, Hjulmand Lars Rasmussen, Broby.
Formand: Forpagter Hans Jørgensen, Næsbyhoved.
Efter den alm. Vælgerklasses Valg 1876:
Gmd. Anders Andersen, Broby, Lærer Lehn, Broby, Boelsmand
Hans Bendtsen, Allesø, Husmand Hans Pedersen, Broby Mark (alle valgt 19.
december 1876). Forpagter Hans Jørgensen, Næsbyhoved, Gmd. Jørgen
Rasmussen, Allesø, Gmd. Rasmus Steffensen, Højrup, Gmd. Hans Hansen,
Næsby, Gmd. Christian Poulsen, Allesø.
Formand: Forpagter Hans Jørgensen, Næsbyhoved.
Efter de højstbeskattedes Valg 1879:
Gmd. Ludvig Poulsen, Næsby, Gmd. Jakob Hansen, Højrup, Gmd.
Steffen Pedersen, Allesø, Gmd. Christian Larsen, Rullekrogaard, Gaardbestyrer
Peder Rasmussen, Allesø (alle valgt 2. december 1879), Gmd. Anders Andersen,
Broby, Lærer Lehn, Broby, Boelsmand Hans Bendtsen, Allese, Husmand Hans
Pedersen, Broby.
Formand; Gmd. Ludvig Poulsen, Næsby.
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Efter den alm. Vælgerklasses Valg 1882:
Gmd. Rasmus Jensen, Lundsgaard9, Kroejer Niels Chr.
Rasmussen, Broby Kro, Kreaturhandler Anders Hansen, Broby, Gmd. Rasmus
Jørgensen, Allese (alle valgt 31. november 1881). Gmd. Ludvig Poulsen, Næsby,
Gmd. Jakob Hansen, Højrup, Gmd. Steffen Pedersen, Allesø, Gmd. Christian
Larsen, Rullekrogaard, Gaardbestyrer Peder Rasmussen, Allesø. Formand:
Gmd. Ludvig Poulsen, Næsby.
Efter de højstbeskattedes Valg 1885:
Gmd. Jørgen Poulsen, Næsby, Boelsmand Hans Rasmussen,
Allesø, Gmd. Søren Eriksen, Næsby, Husmand Hans Steffensen; Højrup, Gmd.
Knud Nielsen, Allesø (alle valgt 15. december 1885). Gmd. Rasmus Jensen,
Lundsgård, Kroejer Niels Chr. Rasmussen, Broby Kro, Kreaturhandler A.
Hansen, Broby, Gmd. Rasmus Jørgensen,
Allesø.
Efter den alm. Vælgerklasses Valg 1888:
Gmd. Hans Rasmussen, Allesø, Gmd. Hans Rasmussen, Broby,
Gmd. Jørgen Jensen, Broby, Gmd. Rasmus Nielsen, Broby (alle valgt 21.
december 1888). Gmd. Jørgen Poulsen, Næsby, Boelsmand Hans Rasmussen,
Allesø, Gårdejer Søren Eriksen, Næsby, Husmand Hans Steffensen, Højrup,
Gmd. Knud Nielsen, Allesø.
Formand: Knud Nielsen, Allesø.
Efter de højstbeskattedes Valg 1891:
Gmd. Jørgen Bendtsen, Allesø, Gmd. Niels Nielsen, Næsby, Gmd.
Niels Rasmussen, Højrup, Gmd. Rasmus Chr. Sørensen Allesø, Allesø, Gmd.
Jens Rasmussen, Kirkendrup (alle valgt 22. Decbr. 1891). Gmd. Hans
Rasmussen, Allesø, Gmd. Hans Rasmussen, Broby, Gmd. Jørgen Jensen,
Broby, Gmd. Rasmus Nielsen, Broby.
Til Formand valgtes Gmd. Niels Nielsen, Næsby. Men da Niels
Nielsen flyttede fra Kommunen, valgtes ved Suppleringsvalg 25. Jan. 1892 Lærer
Jensen, Allesø, til Medlem af Sogneraadet, og Gmd. Rasmus Nielsen, Broby,
blev Rådets Formand.

9

Rasmus Jensen er svigersøn af Mads Hansen og ? Mads Hansen er søn
af Hans Madsen og Hans Jørgensens enke og 5. hustru Karen Nielsdatter.
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Efter den alm. Vælgerklasses Valg 1894:
Gmd. Lars Chr. Nielsen, Broby, Gmd. Erik Jensen, Broby, Lærer
Lehn, Broby
Hjulmand Hans Chr. Nielsen, Næsby (alle valgt 4. Decbr. 1894).
Gmd. Jørgen Bendtsen, Allesø, Lærer Hans Jensen, Allesø, Gmd. Rasmus Chr.
Sørensen, Allesø, Gmd. Jens Rasmussen, Kirkendrup, Gmd. Niels Rasmussen,
Højrup.
Formand: Lærer Lehn.
Efter de højstbeskattedes Valg 1897:
Gmd. Rasmus Chr.. Jensen, Allesø, Gmd. Hans P. Pedersen,
Allesø, Proprietær Valdemar Jespersen, Næsbyhoved, Gmd. Jørgen Larsen,
Allesø, Gmd. Lars Nielsen, Højrup (alle valgt 16. december 1897). Gmd. Lars
Chr. Nielsen, Broby, Gmd. Erik
Jensen, Broby, Lærer Christian Lehn, Broby, Hjulmand Hans Chr.
Nielsen, Næsby.
Formand: Lærer Lehn.
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