
MANDS MINDE - glimt fra Redsted i 1960’erne 

Billedtekster 

Billede nr. 1 og nr. 2 

Karen og Ejner Smærup 

 

 

 

 

 

 

På billederne ses Karen og Ejner Smærup. De kom fra Klim-området og købte ejendommen på 

Torvevej 1 i oktober 1932.  

De drev bageri og butik på adressen i 40 år. Karen var medhjælpende hustru og hun passede 

butikken, som havde åbent hver dag, også lørdag og søndag. Billede nr. 2 viser Karen, som er på vej 

fra butikken ned i bageriet. I billedets venstre side kan man ane et af skabene med brød, som var i 

butikken. Brødskabene fyldte en hel væg. 

Indholdet i skabene bestod blandt andet af boller, som var lagt ind på øverste hylde, sandkager i 

bagepapir på de næste hylder og nederst var der honningkage med smørcreme. Øverst på skabet 

kan ses en af flere kagedåser; den første indeholdt franske vafler, som var lagt sammen med 

smørcreme.  

Bager Ejner Smærup røg grønne Cecil dagen igennem og af og til kunne det hænde, at man i et købt 

franskbrød eller et rundstykke, fandt lidt aske, som var drysset ned i dejen mens den blev 

forarbejdet. 

Utallige af de lokale unge piger var i tidens løb ansat som medhjælpere i butikken. 

 

Torvet udenfor butikken var byens samlingssted for børn og unge.  Om eftermiddagen efter skoletid 

samledes børn og unge på torvet, og om aftenen samledes de lidt ældre på torvet. 

Karen kunne indimellem blive vred og irriteret på de unge mennesker. Hver eneste eftermiddag og 

aften var der uro og støj fra en flok unge - om aftenen med larmende knallerter og biler der gassede 

op. Når det var meget slemt, kunne hun finde på at tømme en spand vand ud ad vinduet. 

I 1972 solgte Karen og Ejner ejendommen og flyttede i et lille parcelhus i Redsted, som de havde 

fået bygget.  

 

 

 



Billede nr. 3, nr. 4 og nr. 5 

Karl Sigvald Christiansen  
  

 

 

 

 

 

Karl Sigvald Christiansen købte smedjen og huset på Gammel Møllevej 58 i 1925 og flyttede ind 

sammen med hustruen Agnes.  

Når man som skolebarn kom cyklende fra Vestre Skole og kunne høre lyden af hammeren på 

ambolten, så var det bare med at komme hjem og få skiftet tøj og afsted op til Karl. Så fik man 

nemlig lov til at køre med den håndtrukne blæser, som fik kullene til at gløde.  

Det var fascinerede – både med ilden, men også at se Karl forvandle et stykke jern til f.eks. en 

hestesko. Fascinerende var det også at se ham svinge hestens ben ind i mellem sine egne ben og 

begynde at gøre hestens hove klar til nye sko. Indimellem protesterede en hest måske, men Karl var 

urokkelig, og kunne hurtigt berolige hesten. 

På billede 4 og 5 er det Kresten Overgaard, Mariesmindevej 10, som får nye sko på sine heste. 

I baggrunden på det midterste billede ses den store udstillingshal hos Vilsgaards Maskinfabrik. Den 

lille blå/hvide bil er en Lloyd og tilhørte Anker Olsen, Sindbjerg. 

Karl Sigvald Christiansen blev boende i huset frem til sin død d. 16. marts 1980. Hustruen Agnes 

døde i februar 1976. 

 

Billede nr. 6 

Aage Dinesen 

 

 

 

 

 

Aage Dinesen købte huset på Gammel Møllevej 64 i Redsted i 1944. Her boede han med sin hustru 

Edith. Aage drev cykelforretning og blikkenslagerværksted. Skønt han slet ikke var uddannet 

blikkenslager, var han en meget dygtig håndværker.  



Aage havde sit værksted i kælderen på hjemmeadressen. En lang nedkørsel gik til værkstedet, så 

cyklerne kunne trækkes ned i kælderen. 

Hustruen Edith havde frisørsalon på første sal. 

 

Billede nr. 7 

Ejner Hedegaard 

 

 

 

 

 

Ejner Hedegaard drev i mange år firmaet Brdr. Hedegaard sammen med broderen Herman. Fra 

1947 havde de biler til leje (med og uden fører), taxakørsel, turistkørsel og rutebusser og køreskole, 

tillige med at Herman havde startet Hedegaard Maskinstation.  

Firmaet startede hos forældrene på Sandvej 24, men flyttede i 1954-1955 til adresserne Redstedvej 

36 og 38, hvor de byggede 2 ens huse med stor fælles gårdsplads og en stor garage imellem. Ejner 

boede sammen med sin hustru Ester. 

Ejner fik etableret en benzintank og solgte benzin frem til 1999 – de seneste år med seddelautomat.  

I løbet af 1970’erne blev firmaet adskilt, så Herman fortsatte med drift af taxa og maskinstation og 

Ejner drev benzintanken og traktorværksted samt etablerede et autoophug i byen. 

Fra begyndelsen af 1960’erne var Ejner medlem af Karby, Hvidbjerg, Redsted sogneråd og fra 

kommunesammenlægningen i 1970 var han også medlem af Morsø Kommunalbestyrelse i knap 20 

år. 

 

Billede nr. 8 og nr. 9 

Kristian og Oluf Bach 

 

  

 

 

 



Kristian Bach var gift med Lis og sammen boede de fra 1964 på Nøråvej 5. Kristian var ansat i 

faderen Oluf Bachs købmandsbutik på torvet i Redsted, Gammel Møllevej 79.  

Faderen Oluf startede som købmand i Redsted i 1932 sammen med hustruen Marie. Der hørte 

privatbolig til købmandsbutikken, hvor Marie og Oluf boede. 

I 1972 overtog Kristian Bach butikken efter forældrene. Lis og Kristian byttede privatbolig med 

Marie og Oluf Bach, så Lis og Kristian overtog privatboligen ved købmandsbutikken og Marie og Oluf 

flyttede til Nøråvej 5. 

Der var posthus i købmandsbutikkens bagbutik. Der var indgang fra sidefløjen ud til Gammel 

Møllevej. Her blev modtaget og afsendt breve og pakker, modtaget indbetalinger fra girokort, 

postanvisninger osv. Der blev også taget imod tipskuponer. 

Da sønnen Kristian overtog købmandsbutikken i 1972, og Marie og Oluf Bach flyttede til Nøråvej 5, 

flyttede posthusfunktionerne med til Nøråvej.  

Oluf døde i 1979, efter at have haft ansvaret for postekspeditionerne i Redsted i sammenlagt 37 år. 

Året efter blev postfunktionerne flyttet til det tidligere bageri på Torvevej 1. Her overtog Marie Såby 

posthusfunktionerne.  

Kristian Bach drev købmandsbutikken sammen med sin hustru Lis, frem til hendes død i oktober 

2002. Det var et hårdt slag for Kristian at miste Lis og et halvt år senere lukkede han 

købmandsbutikken. Han levede alene i huset frem til 2006, hvor han døde. 

 

Billede nr. 10 

Gunnar Sørensen 

 

 

 

 

 

 

Vognmand Gunnar Sørensen boede på Gammel Møllevej 69. Han var gift med Ragnhild og de købte 

huset i 1934. Gunnar etablerede sig som vognmand og kørte med alt fra grise, traktorer, kul, koks, 

jord og sand m.m.  

På billedet læsser han koks af hos lærer Sørensen. Sækkene som han bar på ryggen fra lastbilen, 

blev tømt ned ad en sliske, der var sat op i et åbent kældervindue, så det hele endte nede i 

kælderen, lige ved siden af fyret. 

Gunnars hustru Ragnhild havde i en del år mælkeudsalg. Og indtil køb af mælk i plastposer vandt 

frem hos købmænd og i brugsforeningen, hentede man alle nødvendige mælkeprodukter hos 



Ragnhild. Mælk, fløde o.l. var i glasflasker med folielåg. Lågene var i forskellige farver, afhængig af 

produktet i flasken. Folielågene i forskellige farver pyntede meget, og blev somme tider brugt til at 

blive foldet sammen om egerne på børnenes cykler. 

Gunnar stoppede som vognmand i 1967, og overgav både firma og hus til sønnen Villy Sørensen, 

som drev vognmandsfirmaet videre.  

 

Billede nr. 11 og nr. 12 

Herman Hedegaard Maskinstation 

      

 

 

 

 

 

Herman Hedegaard startede sin maskinstation i 1946, hvor han købte den første traktor hos 

Vilsgaard i Redsted. Egentlig ville han blot hjælpe sin far hjemme på ejendommen på Sandvej 24, 

men naboer begyndte at spørge, om han ville hjælpe hos dem med traktoren også. Stille og roligt 

udviklede firmaet sig, sideløbende med, at han havde etableret biludlejningsfirmaet Brdr. 

Hedegaard sammen med broderen Ejner. 

Herman havde maskinstationen frem til 1997. De seneste år blev det drevet af en nevø. 

 

Billede nr. 13 

Barber Ejner Vinter 

 

 

 

 

 

Ejner havde herrefrisørsalon i den ene ende af privatboligen på Gammel Møllevej 59. Ejner var gift 

to gange, første gang med Valborg, som døde allerede i 1964. Han giftede sig senere med Esther 

Christensen, som var hjemmesygeplejerske i området. 

Det var sjovt at få lov, at komme med ens far op til barber Ejner. Man fik som regel lov til at køre 

frisørstolen op i højde ved at pumpe gentagne gange med foden på pedalen ved gulvet. Når børn 



skulle klippes, blev der lagt et bræt over stolen fra armlæn til armlæn, så sad børnene i en god 

arbejdshøjde for frisøren. 

Når man gik hjem igen, duftede ens far vældig meget af Esprit De Valdemar hårvand. 

Ejner var aktiv jæger og var i mange år medlem af bestyrelsen for Landsjagtforeningen af 1923, for 

kredsen i Thisted amt. 

Huset på Gammel Møllevej er i dag nedrevet sammen med nabohuset mod vest. Matriklen er i dag 

lagt under Semler Agro (tidl. Vilsgaard). 

 

Billede nr. 14 

Tømrer Svend Aage Larsen 

 

 

 

 

 

Johanne og Svend Aage Larsen byggede huset på Redstedvej 29 i 1959. De havde boet på 

Vestmorsvej, indtil de flyttede til Redsted.  

Svend Aage byggede eget tømrerværksted og blev selvstændig tømrermester.  I en del år havde han 

også folk ansat. 

I 2001 solgte de huset og flyttede til Ø. Jølby. Svend Aage døde i december 2006, 86 år gammel. 

 

Billede nr. 15 

Frisør Helga Serup, født Mark 

 

 

 

 

 

Helga bor sammen med sin mand, Martin Serup, på Redstedvej 27. 

Martin Serup købte i 1960 en grund af Harald Jensen, som boede på ejendommen Smedesvinget 

14. Mange af husene beliggende i området omkring Torvevej, Redstedvej og Smedesvinget er 



udstykket af jorden fra denne ejendom. Både af den daværende ejer Harald Jensen, men også af 

hans far, Niels Anton Jensen. 

Martin fik huset på Redstedvej 27 bygget og efter deres vielse i 1961 flyttede Martin og Helga ind. 

Helga var blevet uddannet som frisør en måned inden vielsen, så hun etablerede egen frisørsalon i 

privaten, og har drevet salonen i alle de mange år. 

 

Billede nr. 16 

Redsted Brugsforening 

 

 

 

 

 

Redsted Brugsforening var beliggende på adressen Gammel Møllevej 43-45. Butikken har gennem 

årene ligget flere steder i byen, bl.a. på Torvevej 2 og frem til 1943 lå den på matriklen overfor 

Gammel Møllevej 52. I dag ejes denne grund af Semler Agro A/S – tidligere Vilsgaard Maskinfabrik. 

Den ældste del af bygningen beliggende på Gammel Møllevej 43-45 var færdigbygget i 1944. 

Bygningen indeholdt privatbolig til uddeleren og dennes familie samt en butiksdel. Senere er der 

bygget til mod øst og større lagerbygninger mod syd. 

Igennem årene har der været mange forskellige uddelere, men i 1937, hvor den gamle 

brugsforening brændte og efterfølgende blev erstattet af brugsforeningen på Gammel Møllevej 43, 

var det uddelerparret Dagmar og Oluf Christensen, der stod i butikken. Dagmar og Oluf arbejdede 

som uddelerpar frem til november 1971.  

Den nye uddeler Poul Svendsen var tiltrådt pr. 1. august samme år. I august 1996 fejrede Inga og 

Poul Svendsen 25-års jubilæum som uddelerpar og året efter, i 1997, fratrådte de.  

Butikken blev drevet videre med frivilliges hjælp, men i 1999 blev forbindelsen til FDB kappet. Man 

ønskede ikke at skulle investere et større beløb for at efterkomme FDB’s krav. Butikken blev derfor 

omdannet til et anpartsselskab og borgerne i byen investerede i anparter. Butikken fik kontakt til 

SPAR-kæden og kørte videre som Redsted SPAR og de sidste år Kwik SPAR. Et par bestyrere var der i 

løbet af disse år, men i sommeren 2018 lukkede butikken helt. Det var ikke lykkedes at finde en ny 

forpagter af butikken. 

 

 



Billede nr. 17 

Anders Boll 

 

 

 

 

 

 

Der tages roer op hos Anders Boll, Vestersvinget 21. 

Det er ejendommen ”Pilborg” som ses i baggrunden. Anders Boll overtog ejendommen efter sin far 

Anders Kristian Andersen Boll. 

 

Billede nr. 18 

Anna og Kr. Vilsgaard 

 

 

 

 

 

Roerne lægges i roekule hos Anna og Kr. Vilsgaard, Mariesmindevej 6.  

Kr. Vilsgaard fik skoet sine heste hos smeden, men her er det traktoren der er i gang i marken. 

I baggrunden ses Redsted kirke og til højre for kirken ses Redsted Brugsforening. 

 

Billede nr. 19 og nr. 20 

”Thissingvig”, Thissingvej 27, Thissinghus 

 

 

 

 

 



Proprietær Aage Nielsen (f. 1906) og hustruen Inger købte i juli 1941, sammen med Aages bror 

Niels Chr. og dennes hustru, ejendommen ”Thissingvig” – en mislykket og forfalden ejendom, 

omringet af vand og sumpet jord. Aage Nielsen drømte om at blive landmand og her var pludselig 

muligheden for at købe en meget billig ejendom. Brødrene påbegyndte en afvanding af området. I 

1944 købte Aage broderen ud og stod som eneejer. Ved udgangen af 1940’erne havde Aage fået 

bygget ny lade, moderne stald, hønsehus og i 1951 blev der bygget nyt stuehus i 2 etager, med 13 

værelser, 3 badeværelser, i alt 378 m2 bygning. Et stort og flot byggeri efter datidens normer. 

Aage Nielsen drev ejendommen frem til en stor og veldrevet bedrift, og han nød godt af den store 

interesse for hans livshistorie og hans evner som landmand. 

I 1963 satte han dog ejendommen til salg grundet store økonomiske byrder. Køberen var en ung 

fynbo, Erik Mørup. Han følte dog efter ganske kort tid, at det ikke var den veldrevne ejendom, som 

han havde fået oplyst. Markerne blev løbende oversvømmede fra fjorden, digerne gik i stykker osv.  

Efter 9 år lykkedes det at få ejendommen solgt. Ejendommen havde flere ejere, og endte på et 

tidspunkt i hænderne på en ejer, som så stort på det lovmæssige. Fra midten af 1990’erne havde 

myndighederne den ene sag efter den anden mod ejeren. Der blev bl.a. kørt ulovlig slam ud på 

markerne, dyrene blev misrøgtet og var ikke lovligt øremærkede m.v. Det imponerede stuehus som 

Aage Nielsen fik opført, fik lov at forfalde med punkterede termovinduer, huller i taget m.v. 

I 2008 opkøbte staten det meste af jorden, med henblik på at standse pumperne og lade området 

vende tilbage til det oprindelige vådområde. I 2011 kunne man se den nye sø – ca. 82 ha. Der er 

etableret vandresti på sydsiden af søen. 

 

Billede nr. 21 

Karl Spanggaard 

 

 

 

 

 

Signe og Karl Spanggaard boede på Langkæret 6, Redsted. Karl var født på ejendommen og overtog 

denne i 1939 efter sine forældre Karen og Hans Kristensen. 

Karl var en aktiv mand. Han var medlem af Vestreforeningen i Redsted i mange år og han havde 

været formand for Morsø Gymnastikforening. Frem til nedlæggelsen i 1975 var han formand for 

Redsted Andelsfryseanlæg og i mange år var han også kompagnichef i Hjemmeværnet.  

Frem til 1967 drev han Redsted Ornestation, som han overdrog til Martin Markussen, Glomstrup 

Mark (grundlægger af nuværende Ornestation Mors – Gammel Møllevej 97 i Redsted).  



Billede nr. 22 

Roetoppe hos Kristian Seerup 

 

 

 

 

 

Hos Kristian Seerup, Thissingvej 7, Redsted. Roetoppe skæres af.  

Kristian var født på gården og overtog denne efter sine forældre Stine og Niels Kristian. 

Roetoppene blev både brugt som frisk foder til køerne og blev ensileret, så der var foder til hen på 

vinteren. 

 

Billede nr. 23 

Niels Therkildsen  

 

 

 

 

 

 

Roerne tages op hos Niels Therkildsen, Mariesmindevej 8. Niels Therkildsen var gift med Johanne, 

og det er helt sikkert hende der er med i marken for at tage roerne op. Derudover måske en 

nabokone, som kunne tjene en lille skilling for at hjælpe til? 

Gården på Mariesmindevej havde Johanne og Niels fået bygget som helt unge nygifte i 1930. Det 

havde været hårde år i 1930’erne, men parret klarede sig igennem og drev gården frem til et 

mønsterbrug. Niels boede på ejendommen frem til sin død, som 88-årig i 1996. 

 

Billede nr. 24 

Knud Mosborg, Tornhøj 49, Sindbjerg 

Møgspredning ved håndkraft og med hestene for vognen. 

 

 



Knud Mosborg var gift med Gudrun og de overtog i 1955 gården efter Knuds forældre, Kirstine og 

Kresten Mosborg, som flyttede ind til Redsted by.  

Kresten Mosborg havde overtaget ejendommen efter sin far – altså farfaren til Knud Mosborg.  

Mosborg var aktiv i lokalsamfundet. Han var i bestyrelsen i Karby, Hvidbjerg, Redsted Sygekasse, 

han var i flere år medlem af bestyrelsen for Redsted sognegård, og var i en del år formand for 

skolenævnet (datidens skolebestyrelse). 

 

Billede nr. 25 

Kammerhøjgaard 

 

 

 

 

 

Stinne og Frederik Mark på ”Kammerhøjgaard” presser halm. Bagerst i højre side af billedet ses tagene på 

Redsted skole/sognegård. Kornet var høstet med maskine, som kunne skille kornene fra og lade halmen ligge 

på marken. 

”Kammerhøjgaard” lå på Gammel Møllevej 28. Robert Rasmussen overtog gården i 1971. I dag er gården 

nedrevet og erstattet af et nybygget parcelhus. 

 

Billede nr. 26 
Høstak hos Martin Fredskild 

 

 
 
 

 

 

Martin Fredskild boede på Gammel Møllevej 36. Martin overtog, sammen med hustruen Kristine, 
ejendommen i 1934. Dengang lå den udenfor selve Redsted by. Der var marker omkring 
ejendommen. Husene på Vindbakken og Kastaniebakken er udstykket fra Fredskilds jorder.  

På billedet er det Martin der står på stigen og han kone Kristine foran ham. Den anden person er 
ukendt. 



Billede nr. 27 
Martin Fredskild 

 

 

 

 

 

Martin Fredskild harver på marken. I baggrunden ses lærerboligerne som hørte til Redsted skole. I 
dag er der bygget parcelhuse på marken. Det er de huse, som ligger på Vindbakken. 

 

Billede nr. 28 
Martin Fredskild 

 

 

 

 

 
 
Her ses Martin Fredskilds ejendom. Billedet er taget fra lærerboligen ved Redsted skole. Lige bag 
ejendommen anes taget af Redsted Brugsforening på Gammel Møllevej og til højre i billedet ses det 
gamle missionshus. Vejen, der ligger forrest i billedet, er Vindbakken. 

 

Billede nr. 29 
Kornneg – ukendt sted 

 

 

 

 

 
 
Kornneg køres hjem. Stedet og personerne er desværre ukendte. Kornneg var høstet med 
selvbinderen – som det ses på billede nr. 30 hos Henry Houmøller. Negene blev sat til tørre på 
marken, hvilket ses i baggrunden af billedet. Efterfølgende blev de samlet sammen, og kørt hjem på 
gården, hvor de kom igennem tærskeværket så korn og aks blev skilt ad. 



 
Billede nr. 30 
Høst med selvbinder 

 

 

 

 
 
 

Der høstes hos Henry Houmøller på Nøråvej 28. Det er Henry, der sidder på selvbinderen og sønnen 
Karsten på traktoren. 

Henry Houmøller var gift med Esther og de overtog gården i 1940 efter Henrys forældre, som 
flyttede i en bolig i Redsted by. 

Henry var en aktiv mand i lokalsamfundet. Han var i to perioder medlem af Karby, Hvidbjerg 
Redsted sogneråd og han var i bestyrelsen for Redsted brugsforening. Derudover var han med i 
Morsø Folkeblads bestyrelse fra 1961 og frem til sin død i 1979. Han var formand og kasserer for 
menighedsrådet i en del år. 

 

Billede nr. 31 
Høst med moderne høstmaskine 

 

 

 

 

 

 
Maskinen skilte korn og halm for sig. Kornet blev samlet i sække og halmen faldt tilbage på marken. 

 

 

 

 

 

 

 



Billede nr. 32 

 

 

 

 

 

Høst hos Kr. Vilsgaard, Mariesmindevej 6 

 

Billede nr. 33 
Kirsten Kraft 

 

 

 

 

 

Kirsten Kraft, ca. 12-13 år, tromler marken hjemme hos faderen Frederik Kraft, Tornhøj 18, 
Sindbjerg. 

Det var helt almindeligt, at børn og unge hjalp til hjemme på gårdene. Der var mange opgaver som 
sagtens kunne klares af børnene, og det var nødvendigt at hjælpe til. For de flestes vedkommende 
blev der nok også tjent en lille skilling i lommepenge. 

 

Billede nr. 34 

 

 

 

 

 
 
Såning hos Knud Mosborg, Tornhøj 49, Sindbjerg 

 
 


