
Er medtaget her, fordi Christian og Martha boede i ”Smedens hus”  ved Sødal Skov, hvor han døde i  
1935. 

Christen Mogensen og Martha Jensen

Christen Mogensen fortsætter historien og det efterfølgende kan følges på Anetavle Christen og Martha 
bagest i hæftet.

Min farfar Christen Mogensen blev født i Pederstrup den 20. januar 1873, og han døde samme sted den 5. 
marts 1935, kun 62 år gammel. Han blev gift med min farmor Martha Jensen, som er født den 1. november 
1879 i Als sogn syd for Øster Hurup, og hun døde den 16. november 1949 på hvilehjemmet ”Østerlide” i  
Hinge,  og  begravet  21.  november  i  Pederstrup.  Hun  blev  70  år.  Faster  Karen  mener,  at  Martha  var  
adoptivbarn.
I FT 1880 anføres at Christen nu er 7 år gammel,.
 
Jeg blev ”kaldt op” efter Christen og Inge blev ”kaldt op” efter Martha. Farfar blev på egnen altid kaldt ”Kræn”  
Mogensen.

       Christen og Martha  år 1933  (måske sølvbryllup)

Martha tjente på en nabogård til der hvor Christen boede og de lærte her hinanden at kende.
I ægteskabet havde de 6 børn: Christian, Margrethe, Marinus, Jørgen, Karen og Anna. Inden Martha blev gift  
havde hun fået et barn, Christian (eller Kristian), men han døde som 4-årig af tuberkulose.

                      Christen og Martha med børn
            Fra v. Karen, Margrethe, Marinus og Jørgen
                                  Foto ca år 1924



Christen  og  Martha  blev  gift  i   Pederstrup   i  1908  og  de  boede  hos  Gregers  og  Maren.  De  overtog  
ejendommen  og  forældrene  boede  her  på  aftægt  indtil  de  døde.  Herefter  overtog  Christen  og  Martha 
ejendommen. Der er i familien ingen tvivl om, at de levede under trange kår. Men det forsøgte de at forbedre 
ved at købe en lille gård i Sundstrup. Gården var bygget i kampesten. Christen og Martha nåede her at 
bygge en kostald til gården men indtjeningen var ikke tilstrækkelig og de gik fallit og måtte flytte efter ca 5 år i 
Sundstrup.
Christen blev syg mens de boede i Sundstrup og Martha døjede allerede med leddegigt.

De flyttede herefter til Tostrup, hvor de boede 3 steder:
I ”Salen” hos ”Lång Chr Masen”. Stedet blev senere forsamlingshus, og morfar Jens Viggo Laustsen var med 
til at oprette interessentskabet.
Derefter boede de hos Jakobine, en gammel kone som ejede 1 ko og 1 ged, som begge græssede de fleste 
vejgrøfter i byen. Mor har hjulpet hende med at flytte dyrene, som gik bundet med en ringløber hvori der var 
stukket et reb som igen var fastgjort med en tøjrpæl i begge ender (I dag vil man kalde det en ”løbekat”).
Det tredje sted var i et hus som oldefar Esper Laustsen ejede.

                  Karen, Margrethe, Jørgen og Marinus
             Fotoet er sølvbryllupsgave til forældrene i 1933

Efter Tostrup flyttede de til et meget gammelt hus ved Sødal Skov i Vrå.
Da begge forældre var syge, skiftedes døtrene Margrethe og Karen til at være hjemme og passe dem. De  
andre børn måtte så hjælpe med økonomien af deres egne små lønninger. På det tidspunkt var der ikke  
megen offentlig forsørgelse.

Farfar Christen døde i 1935 og hans eftermæle i familien er, at han var et meget venligt og elskeligt gemyt  
med en positiv indgang til livet. Christen havde et højskoleophold på Skals højskole i 1897, altså som 24-
årig. Skolen var startet i  1868. Forstanderparret var P. Hviid og hustru Bolette (2).  Farfars egenhændigt  
signerede salmebog derfra findes stadig, og han vælger at skrive Christen med K.




