
Min farmors slægt

 
Her er vi på den nordlige del af Fyn. I Skovby herred. I sognene Skovby, Nr. 
Sandager og Bogense. Og dog med en afstikker til Sjælland.
 
Min farmors far Jørgen Christian Nielsen (1870-1948) var ud af en gammel 
slægt med rødder i Tofte, i dag nærmest en forstad til Bogense. Han selv var 
født på Bæks Eng, Bogense Mark, hvor også min farmor kom til verden senere. 
Han var født i 1870 som den 2 ældste ud af en flok på 6 søskende hvoraf den 
ældste døde tidligt. Han blev selv tidligt gift og fik 8 børn, hvoraf 7 blev voksne 
- inden hans hustru døde i barselssengen. Da han var alene fik han en 
husholderske – min farmors mor – de blev senere gift og fik sammen 5 piger. 
Min farmors mor havde i forvejen en knægt så de var tilsammen 13 børn. 
 
Jørgen Christian Nielsen var husmand som sin far Hans Christian Hansen 
(1836-1922) var det. Denne blev født i Tofte i Skovby sogn – kun et lille stykke 
vej fra Bæks Eng på Bogense Mark. Søn af gårdejer Niels Madsen (1796-?) og 
hustru Ane Marie Andersdatter (1803-1875). Han blev gift med Ane Johanne 
Jørgensen (1837-1917) fra Møllehusene i Nr. Sandager sogn, lidt øst for 
Bogense. Hun var datter af husmand og daglejer Jørgen Pedersen (1802-1881) 
og hustru Gjertrud Marie Larsdatter (1812-1877).

Jørgen Pedersen var fra landsbyen Engeldrup i Grindløse sogn  på Nordfyn. Søn 
af et ægtepar som jeg kunder kender navnene på. Gjertrud Marie Larsdatter 
var datter af daglejer Lars Rasmussen (1763-1846) og hustru Johanne 
Mortensdatter (1768-1843).
 
Min farmors mor Henriette Christine Christiansen (1881-1964) ankom fra 
Sjælland. Hun har ikke fortalt meget om sin baggrund. Af kirkebogen for 
Kommunehospitalet i København fremgår det at hun var datter af en ugift 
kvinde. Vi formoder i familien at hun er vokset op hos bedsteforældrene men 
mangler den eksakte viden. Hun blev konfirmeret i Haraldsted Kirke i 1895 og 
kom først til Fyn efter 1911.
 
Hendes mor vides kun at have heddet Karen Sophie Christiansen og var født 
på Sjælland i 1847 og faderen kendes pt. Ikke.
 
Min farmor blev født i 1913 og i 1937 gift med min farfar. De fik 2 børn 
sammen – min far og hans søster. Hun blev i 1993 enke og bor den dag i dag i 
Odense, hvor hun har tilbragt det meste at sit voksne liv.
 
 


