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Lillesø-slægten fra Munkebo
af Egon Lillesø
Egon Lillesø, f. 1932 i Munkebo, er den ældste nulevende (på “sværdsiden”) med
navnet Lillesø. Her fortæller han historien om Lillesø-navnet og dets tilblivelse på
opfordring af Lokalarkivet i Munkebo.
Familienavnet Lillesø har sin oprindelse i en lokalitet på Dræby Fed, som blev
kaldt “Lillesøstedet”. Det var et såkaldt boelssted og bagved ejendommen var en
lille sø, heraf stednavnet.

Lillesøstedet før branden i 1948

I 1948 nedbrændte “Lillesøstedet” til grunden og der blev genopført en mere moderne ejendom på brandtomten. Den lille sø er der stadig; men delvis tilgroet
med buske og træer. Ejendommen tilhører i dag Henrik Post og har adressen
Dræby Fedvej 531.
Skråt overfor ligger en større landbrugsejendom, “Lillesøgaard”. Navnet er antagelig også relateret til den lille sø ved “Lillesøstedet”, men har ellers ingen forbindelse til familienavnet Lillesø.
Ved folketællingen i 1834 boede boelsmand Niels Jensen (f. 1779) på “Lillesøstedet” med kone og 5 børn, heraf den ældste søn Hans Nielsen på 23 år og Hans

Jørgen Nielsen på 13 år. Beboerne på “Lillesøstedet” fik efterhånden tilnavnet
Lillesø og blev kaldt “Lillesø’erne”.
I 1838 blev Hans Nielsen gift med Karen Marie Andersdatter og flyttede til Munkebo (folketælling1840). Han blev nu kaldt Lillesø, hvilket fremgår af en mødeindkaldelse til Munkebo Bylaug omk. 1840-50. De følgende år fik parret et antal
børn, heraf 2 sønner Anders Hansen (f.1840) og Jens Hansen (1851-1931) som
fik hhv. 5 sønner og 2 sønner i årene omkring 1875 - 1885. Alle omtales sammen med deres fædre og farfar som Lillesø eller “Lillesø’erne”.
Jens Hansen, som blev gift i 1880 med Anne Marie Jørgensen (1855-1932) fik
som tidligere nævnt 2 sønner, Hans Jørgen Hansen (1881-1968) og Frederik
Juul Hansen (1884-1960) samt 5 døtre.
Den lille sø

Lillesøstedet

Udsnit af målebordsblad 1842-99 med Lillesøstedet og den lille sø markeret

Lillesø-navnet blev mere og mere anvendt, og i 1905 tog Jens Hansen konsekvensen heraf og sendte et “andragende” om at få navneforandring. Det håndskrevne
brev findes på Landsarkivet i Odense og kan derfor gengives i sin fulde ordlyd på
næste side:

.

Ansøgningen blev bevilget, og den 24. oktober 1905 havde fiskehandler og husejer
Jens Hansen skiftet efternavn til Hansen Lillesø sammen med hele sin familie.
Broderen, Anders Hansen og hans sønner, der også var kendt som “Lillesø'erne”,
ansøgte aldrig om navneskifte.
Det var således Jens Hansens 2 sønner Hans Jørgen Hansen Lillesø (1881-1968)
og Frederik Juul Hansen Lillesø (1884-1960), der førte Lillesø-navnet videre. Døtrene skiftede jo efter datidens skik efternavn ved deres giftemål.
Frederik Lillesø blev gift med Antonie (“Toni”) Hansen i 1911. De fik i alt 11 børn,
heraf 5 sønner og boede forskellige steder i Munkebo. Omkr. 1938 byggede de hus
i Strandgyden (nu Lindøalleen) og kaldte huset “Lillebo”. Deres børn bosatte sig i
Sønderjylland, på Nordfyn, i Svendborg m.v., hvor de blev gift og fik efterkommere,
som bærer Lillesø-navnet. Den yngste søn, Otto Lillesø (1923-1986) blev gift med
Anne Marie Bisgaard (1923-2000) i 1945 og overtog senere barndomshjemmet i
Strandgyden. De fik 3 sønner, Tommy, Ole og Henning og 3 døtre, Jytte, Lena og
Birthe, som alle er opvokset i Munkebo, og som stadig bor i området. De har hver
for sig børn og børnebørn, som bærer Lillesø-navnet.

Huset i Strandgyden, nu Lindøalleen 137 opført 1910-11. På gyngehesten ses Svend
Lillesø, f. 1909

Hans Lillesø blev gift med Rasmine (“Mine”) Jensen i 1907 og de fik deres første
barn i 1909. Det var min far, som var den første der blev døbt Lillesø. De flyttede
ud i Strandgyden o. 1911 i nybygget hus. Her fik de yderligere 3 sønner og 1
datter.
Den ældste søn, Svend Edgon Lillesø (1909-1997) blev gift med Helga Marie Larsen (1911-1994) i 1931 og de fik Egon i 1932 og Minna (1934-2005). Den mærkelige stavemåde, Edgon, fremgår af kirkebogen og dåbsattesten. Det er altså ikke
en stavefejl i artiklen, og familien har altid givet præsten skylden!

Jeg har selv fået 4 børn (Hans-Jørgen,
Peter, Antoinette og Berit) samt i alt
14 børne- og oldebørn, der alle bærer
Lillesø-navnet som efternavn eller
mellemnavn. Nogle har bosat sig her i
området, andre på Nordfyn og i København samt i Norge.
Den nyere tids skik med at gå tilbage
i tiden og finde sine rødder og de lette
muligheder for navneskifte gør også,
at mange udskifter deres oprindelige
navn.
Siden Jens Hansen for over 100 år siden fik opfyldt sit “andragende” om
navneskifte til Lillesø, er navnet således udbredt gennem 7 generationer.
Og uanset hvor i verden man støder
på en “Lillesø’er” er der overvejende
sandsynlighed for, at vedkommende
har relationer tilbage til Munkebo og
til fisker og fiskehandler Jens Hansen
Lillesø.

Svend Edgon Lillesø i dåbskjole aug,
1909, med sin mormor Marie Poulsen (f.
1862) også kaldet ”Marie Poul’s”. Hun
ses også yderst til højre på billedet af fiskerkonerne side 19 her i årsskriftet.

På næste side er gengivet et udsnit af Lillesø-familiens slægtstræ, som befinder
sig i Munkebo Lokalarkiv.

Slægtstræ for en del af Lillesø-familien
Niels Jensen (f. 1779)

Hans Nielsen (f. 1811)

Jens Hansen Lillesø (1851-1931) *)

Hans Jørgen Lillesø (1881-1968)

Svend (1909-1997)
Jens (f.1911)
Ellen (f.1913)
Emil (f.1915)
Laurits (f. 1920)

Frederik Juul Lillesø (1884-1960)

Marie (f.1912)
Ejlif (f.1913)
Poul (f. 1914)
Harald (f. 1916)
Børge (f.1918 )
Frida (f.1920)
Rita (1921)
Otto (1923-1986)
Grethe (f.1925)
Irene (f.1927)
Maja (f.1931)

Egon (f. 1932) Minna (1934-2005)

Tommy
(f.1946)

Jytte
Ole
(f.1947 pr.) (f.1947 ult. )

Lena
(f.1949)

Henning
(f. 1951)

*) Lillesø-navnet bliver godkendt okt. 1905.

Birthe
(f.1953)

