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K,ItrRE L,ItrSER
Så går KREJLs 19. fugang ud til abonnenterne med nyt om gammelt, først og

fremmest inden for kommunens område.

I dette nurnmer kan læseren glæde sig
over et besøg hos Carlo Skomager, som
de ældre vil mindes fra Søndergade. De
kan også høre om Fritz Reuter, der fornøjede mange med sit klaverspil og sine

Sidst, men ikke mindst, kommer læseren på en dramatisk sejlads, beskrevet
af vores faste søfartsmedarbejder, Bent
Mikkelsen.
Rundt om i bladet gengives tre af Fritz
Reuters akvareller. De fortjener at gen-

gives

i

farver, men det ligger over

KREJLs formåen.

EFTERLYSNING:

I

folketællingen

Gudrun Mathiasen, der optrådte som

1870 optræder et gadenavn: Kompagnistræde. Der var kun eet hus, men hvor

damefrisør i forrige nummer.

var det?

billeder. Ikke mindst artiklens forfatter,

FORSIDEBILLEDET:
FORSIDEBILLEDET, er en af Fritz

Ved kanalfogedboligen ses de gamle

Reuters akvareller, som man kan se, er
det Limfiordsmuseet, før det blev museum. Ude i norden ses en slæbedamper
med en pram bagefter.

lyst- og vagthuse, som nu er borte.
Vi er ikke i stand til at sætte årstal på,
bl. a. fordi nederste hjørne mangler.

CARLO )SKOMAGER(
Af Jens Lindhard
"Gå på K-Læder opfordrede en reklameplakat. På plakaten fremviste tre "plakatmalede" nydelige unge mennesker
stående med ryggen til, deres nyforsålede sko med gult cromgarvet læder.
Plakaten tilhørte Carlo "Skomager" i
Søndergade og var placeret det dårligst
tænkelige sted, nemlig bag indgangsdøren og under trappen til loftet over
hans værksted. Som alt andet i lokalet
var plakaten dækket af et årtier gammelt

tykt lag slibe- og briketstøv, og man
skulle være opmærksom for overhovedet at få øje på den.

Carlo Skomagers værksted.

Skomagerværkstedet var indrettet i et
i vestenden af Carlo
Jensens hus i Søndergade No. 12, lige
overfor Løgstør Læderhandel. Husets
dør fandtes dengang midt på facaden,
og Carlos arbejdsbænk og store syma-

vinkelformet rum

skine stod, så han, gennem et vindue,
kunne følge med i trafikken på gaden,
og gennem en rude i en væg kunne han
se, hvem der kom ind ad døren.
Bag arbejdspladsen hang en reol med
reparerede sko, der aldrig var blevet
aftrentet eller betalt, og på gulvet stod to
trebenede skamler. En til Carlo selv, og

6n til den kunde, der kom først. Hele
gulvet var dækket af afskårne læder- og
gummistumper fra sålefremstillingen.
Ud over arbejdsbænken og den store
symaskine til syning af overlæder og
støvleskafter, fandtes der en slibema skine til afretning af såler og til pudsning afskoenes overlæder. På enden af
arbejdsbænken var der fastskruet en
speciel maskine til randsyning af såler.
Med den enlige, meget lange, krumme
nål vendt mod kunderne, mindede den
mest om en angrebslysten hvalros med
kun 6n tand.
Bortset fra en ovn til briketter var alt

det andet inventar håndværktøj som
nåle, knive, beg og voks til trå4 en hulslidt håndslibesten af skifer, hammer til
søm og pløkker, en limbøtte samt diverse skosværter. Overalt fandtes større
eller mindre stykker af sålelæder, skindruller og afraspede slidbaner fra bildæk
til forsåling af træsko.

Carlo Skomager forklarede beredvil-

ligt forskellen på de forskellige former
for forsåling. Om det drejede sig om en

"Gelinkforsåling", udskiftning af

Prisen for en reparation af skoene
med nye såler og hæle svarede til en
arbejders dagløn. Når et par sko skulle
repareres efter tre måneders hårdt brug
og kun kunne repareres fire eller fem
gange, før de skulle kasseres, er det ikke

i træsko eller
gummistøvler længe efter, at det økonomiske opsving var begyndt.

underligt, at mange gik

Tressernes ørkensko med rågummisåler fra ECCO-fabrikken havde Carlo
kun hånsord tilovers for. Det var dårligt
arbejde og sålerne var svære at reparere.

Det mest positive var, aI

Endelig fandtes der en meget vigtig

det almindelige sålemateriale, men
brugte en slags lange stifter med cylindrisk skaft, hvor hovedet udgjordes af
selve hælematerialet, der var ekstra

hårdt.

Var hælene lette at reparere, så var
skader på overlæderet det vanskeligere.
Revner i skindet langs såleranden blev
syet i "løkker", hvorved det manglende

skind blev erstattet med tråd" der ikke
kurure ses, når skoene var i brug. Gennem vinduet vurderede Carlo Skomager

4

såleresterne

kunne opløses i stenkulsnafta fra gas-

plastkasse med reservedele til højhælede sko med "stiilethæ1e", (tryk på i-et!).
På grund afden lille understøttelsesflade på hælene kunne Carlo ikke bruge

senere de kvindelige kunders gang i
højhælede sko. Det var ikke alle, han
fandt lige elegante.

hæ-

len, eller om sålen kun skulle sys fast i
skosnuden og pløkkes med træpløkker
resten afvejen rundt.

Carlo yderst

til højre.

værket og genbruges som lim

til

andre

sko.

Carlo var glad for at fortælle historiungdom,
om havnen, om sejlskibsfart og om
"Krigen 14-18". Når han begyndte at
fortælle, og fik ild på en af de uundværlige Cecil-cigaretter, blandede tobakstågerne sig med lokalets svævestøv,
så solen tegnede tykke striber i luften.
er. De handlede oftest om hans

En afde bedre historier handlede om
Løgstørs meget høje apoteker, kendt
som "Kommisen på Apoteket". Nogle
sejlskibssøfolk sendte engang Carlo og
til apoteket efter "for
25 øre farmasøjt af det lange". Drengene anede ikke uråd, men fremsatte
en skolekammerat

ærindet overfor apotekeren, der til
gengæld truede dem med øretæver.

-

Tilbage på havnen spurgte søfolkene

om, hvordan det var gået. De fik svaret:
"Kommisen ville ikke sælge os noget.
Han blev sku'gal!" De fik lov at beholde 25-øren til deling.

Carlos far havde været fisker med
egen båd. Som barn havde Carlo

til

afog

været med ude at fiske, der hvor
sommerhusene i Lendrup i dag ligger

på en høj strandvold.

Strandvolden er skyllet op over en
lang periode efter anlægget af svajebassinet ved kanalens sydlige munding og

den tilhørende høfdearm. Skulle fisketil Lendrup i halvdarligt vejr, sejlede den af og til gennem kanalen og
drengene skiftedes tll at lægge betalingen i kanalfogedens ketcher. Fortøjningspælene langs kanalen var dengang
dækket med kobber- eller messingplabåden

der.

Carlo klørgør sin båd >The Diwer<.

Efter kanalens lukning blev pladerne
stjålet, men tyven var så uforsigtig at
sælge dem til en skrothandler iLøgstør,

hvorefter politiet blev sat på

sagen.

Pladerne blev dog aldrig sat på plads, og
pælene rådnede og forsvandt med tiden.

Under besættelsen ejede Carlo en
sejlbåd, der til hans store ærgrelse var
udskrevet til mobilisering af tyskerne i
tilfælde af en allieret invasion. Sammen
med andre både skulle den bruges til en
pontonbro over sejlrenden, hvis tyskerne skulle trække sig tilbage i en fart.
Sejlbåden blev midt

i

halvhedserne

afløst af en to-takts TWN-motorcykel
med længdeskylning. "Tysk Triumf, 6ncylindret med to stempler!" Den blev
brugt til at køre sommersøndagsture i
Himmerland og nord for fiorden. Carlos

omhu med skoreparationerne smittede

af på motorcyklen.

I

mange år, også

efter at den var blevet afrneldt, blev den
stadig to-tre gange årligt gnedet over
med geværolie. Den fremstod næsten
som ny, da den efter mange år blev solgt
til en tømrer i Aggersund.

Da Carlo Jensen, på grund af sygdom, indstillede sin virksomhed omkring 1970, havde Løgstør mindst fem
skomagerværksteder tilbage. I Skolegade bundede skomageren endda træsko om, hvis overlæderet ikke var alt for
beskadiget!
Skomagerne udgjorde endda kun en
lille del afen broget flok afusynlige og

nu forsvundne servicearbejdere,

der

omfattede skræddere, kogekoner, rengøringsdamer, udlejere af vaskemaskiner - der med cykelanhænger flyttede

vaskestolsmaskinerne fra kunde til kunde, og syersker - der vendte frakker(!)
og omsyede aflag! tøj til børnene. Den
eneste, der var synlig i gadebilledet, var
mælkemanden, der med hestevogn kørte ud med diverse mælkeprodukter og
stangis til de faste kunder..

Kun i de større byer findes disse fag
stadig i et vist omfang. Tomme kælderværksteder og -forretninger er mange
steder overtaget af indvandrere fra især
Asien. Kinesiske og pakistanske skræddere, skomagere og renseriejere, tyrkiske grønthandlere og pizzabagere vider-

efører de tidligere danske lavstatusar-

i fremtiden
den bedre stillede del af befolkningen
mod at alt for megen tid går til "trivielt
og intetsigende arbejde".
I dag er der ikke mange, der går På
"K-læder". Fabriksfremstillede sko med

Carlo i sin båd >Jette<, 1953.

"Køb-gA og smid væk-sko" koster
kun få timers løn, og de færreste fore-

stiller sig andre skoreparationer

end

udskiftning af snørebånd.

At der for kun få årtier siden over
hele landet var mange faglærte skomagere, som under dårlige arbejdsvilkår
var fuldt beskæftiget med at sikre resten
afbefolkningen sko på fbdderne husker
kun de færreste.

bejdspladser, og sikrer også

kunststofsåler er både mere holdbare og
vandtætte end håndsyede sko.
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Jens Lindhard

ERINDRINGER FRA MIN TID I

IøGSTøR
***

Maleren og musikeren Frltz Reuter og
hans kone
af Gudrun Mathiasen
En af mine kunder på salonen fortalte,
at der boede en spåkone ovre i Søndergade. Det kunne jeg slet ikke stå for.
Om aftenen gik jeg derover.
Jeg havde ventet at se en gammel,
krumbøjet hekseagtig kone, men døren
blev åbnet af en nydelig lyseblond
dame, hun havde en tyk fletning om

hun tjente på nogen af delene. Derfor
var hun glad for at kunne dene en ekstra
skilling på hendes stjemelægning.
Fru Reuter fortalte, at da de kom til
Løgstør, var de så fattige, at det var
hårdt at spare 25 øre op om ugen i 2
måneder, for at kunne købe et rullegardin til køkkenet

til

2 kr.

hele håret.
Jeg troede, jeg var gået forkert. Hun
sagde venligt: De ønsker måske at få
lagt en stjerne? Det var fru Reuter, som
jeg kom til at sætte stor pris på. Fru

Reuter havde før ægteskabet en lille
dreng, som voksede op hos hendes
familie. Sammen med Frits Reuter havde hun også en dreng.

Fru Reuter var udlært ravsliber, hen-

Tro endelig ikke, at fru Reuter beklagede sig, tværtimod havde hun et lyst
sind. Det var mest sygeplejersker, der
kom for at få lagt stjerner. Der kom
også ældre damer, som ingen gadhøte
på, som så samtidig fik lettet deres hjerter.

Selvfølgelig troede jeg ikke på hendes spådomme, hvad jeg heller ikke troede, hun selv giorde, men det var en stor

des forhenværende chefkom hver tredje måned med noget rårt rav, som hun

hjælp på deres stramme økonomi.

sleb de skønneste smykker af. Hun forarbejdede også rav, og solgte smykker i
Løgstør, men det var begrænset, hvad

Samtidig udfyldte hun et behov for
mange ældre enlige, som savnede lidt
samvær. Når nogen kom, som var triste

I
J

\I

og ulykkelige, kunne hun altid

i

stjer-

Det hændte også, vi mødtes ude i tun-

nerne finde lyspunkter, så de gik glade
derfra.

nelskoven. Fru Reuter havde ingen
cykel, så de måtte gå.FÅtz Reuter holdt

meget af at cykle
Da fru Reuter selv havde oplevet så
meget og var så menneskelig, tror jeg

I

I

til

Gatten, der var

både skov og sø.

Fru Reuter fortalte, at den første tid

hun gjorde mere gavn, end en boglærd
psykolog kunne præstere.

de boede iLøgsIør, måtte de gå den ene

Fritz Reuter kom fra Tysklan4 han

vej, da en togbillet kostede 25 øre for
hver, så der var ikke råd til at kørebeg-

havde deltaget i den første verdenskrig i
flere år. Det var en frygtelig krig. Han
havde været låst fast i mange forskelli-

ge skyttegrave. Hvis nogen af sult
prøvede atflygle, blev de skudt affienden, men desværre ikke altid dræbt, så
det var et helvede for de overlevende, at

se og høre deres fortvivlede skrig af
smerte, inden de døde.

Dertil kom den ubeskrivelige stank
fra ligene. Mange døde også af sult.
Fritz Reuter havde prøvet at spise sine
døde soldaters støvlesåler af sult.

ge veje.

Efter, at vi var flyttet fra Løgstør,
blev fru Reuter syg. Hun blev nægtet
invalidepension flere gange, men endelig kom der besked om, at hun skulle til

til en undersøgelse. Hun
besøgte os i Århus på hjemrejsen, da
var hun meget syg, men pensionen var
da blevet tilkendt.
Kbh. først

En tid efter hørte jeg, at hun var død.
Når jeg nu tænker tilbage, synes jeg, at
hr. og fru Reuter var nogle afde fineste
mennesker, jeg har kendt.

Da krigen endelig var forbi, var Fitz
Reuter så ødelagt på legeme og sjæI, at
han var nød til at bedøve sig spiritus for
ikke at blive sindssyg. Det tog ham
mange år at blive normal igen.

I

j

Alt dette vidste fru Reuter, før de
blev gift. Efter så mange år havde han
ikke så sjælden mareridt, som tog hårdt
på dem begge.

Fritz Reuter var pianist. Jeg mener,
han var fast hyggepianist på Hotel du
Nord. Han var også en stor naturelsker
og havde talent for at male. F. Reuter
opholdt sig meget på havnen, hvad også
min mand gjorde. En dag gav han min
mand dette billede af lodshuset.

Gudrun Mathiasen.

Seilods på Limfiorden er ikke kun lytter idyl. Her ses fiorden ved Aggersund under en of de mange
storme, der hver efterår feiet over vondet. Under en of disse storme vor skipper Jens A. Dreier ved
ot forlise med en lille iogt.

I orkqn mellem Aqlborg
og Aggersund med iqgt
Beretning of Jens A. Dreier

Al

-

beorbeidet of Bent Mikkelsen

seile oå Limfiorden mellem
Aotborg åg Løgtt'ø, betrogtes of
de fleste som værende smult vonde. Det er det ikke oltid, hvilket
ooså fremoår of den føloende
nedskrJvet of
b"eretning.b",
skipper Jens A.",Dreier, Agger-

l0

sund, 26 år efter den forefulde
sei/ods. Jens A. Dreier blev kort
efter broossisfenf på Aggersundbroen, der blev hons sidste moritime iob. Hon blev pensioneret i
t 967.

Den 20. ionuor 1956 lå ieg med
ioot >Atqlonto< i Vestre Bådehovn i
håbotg med en lodning gødning til
Aooersund. Det vor min 46 års fød,"Tåog, og om oftenen gik ieg som
sædvonligt op i kiosken og ringede
hiem. Jeg tolte med Anno (.Jens A.
Dreiers hustru) og bestilte losning til
næste doo kl. 13:00. Anno odvorede mig r.nod ot seile hiem den følgende dog. Hun hovde hørt rodio og
de meldte om stærk storm. Jeg mente ot det kunne vel ikke blive værre
end, ot leg kunne seile hiem. Den
21 . om morgenen vor det næsten stil-

le veir, men strømmen vor meget
stært østgående. Jeg seilede ollige-

vel fro hovnen kl. 08:00

sommen

med >Ruthu fro Nykøbing Mors. Jeg
kørte hårdt på moskinen, do strøm-

men vor meget stærk i mod. Så
stærkt, ot >Ruth< hurtig blev seilet
ooterud. Ved Giøl mødte vi to små
øitgående skibe, som seilede stærkt
med den hårde strøm med. Jeg tænkte på ot vende om og seile tilboge til
Aolborg, fordi ieg regnede med ot
det ville blive dårligere vejr, men ieg
fortsotte (imod fornuften).

Orkon

i l, do ieg vor nået til
Droget, blev det pludselig dårligt
veir. Ud of ingenting kom stormen,
stærkere og stærkere og det blev til
orkonsturke. Ved l2+iden vor det co.
råt", over doglig vonde, så
""n ikke lænoe Iør olle kostene
vorede
vor under vondet]Så vende om turde
ieo ikke. Der vor io ikke ondet ot
tå" "nd ot holdd forenden oo i
iøen. Motoren gik for fuld kroft, men
Henimod kl.

ieo kom bore ikke frem. Jeo kunne
hold" d"n på mærkern", r"idet gik
gonske longsomt fremover (co. een
sømil i timen!.
Hvod der skete de næsten seks timer
frem, står meget uklort for mig. Det
er selvfølgelig også 26 år siden nu,
men olleredadogen efter, do ieg fik
skibet i hovn, kunne ikke huske ret
meget of det fro dogen [ør. Jeg vor
simpelthen så forfrossen og holvdød
of overonstrengelse, ot ieg til sidste

ikke sonsede noget. Jeg må hove
hondlet instiktmæssigt, og ot det gik
godt og ieg overlevede, hor oltid
itået for mig som et mirokel.

Døren qf
Der skete io en hel mosse: den ene

dør lil stvrehuset blev revet of.
Vinduerne i sVrehuset blev slået ind,
og der stod leg i olle de timer, mens
vondet ligefrem røg ind på mig.

Temoerotulen lå i nærheden of frvseprnkt"t og ieg blev gennemblødt
med det somme. Jeg husker, ot ieg
frøs noget så umenneskeligt det
første sty-kke tid, men senere tro ikke,
ieo mæikede så meoet til kulden. Det
blåv efterhånden rinderligt ligegyldigt for mig. Jeg kon huske, ot ieg i
begyndelsen tænkte meget på mine

kæie derhiemme i Aggersund, men
ieg tror ieg hovde giort op med livet.
Jeg vor io klor over, ot dersom den
mindste ting svigtede med motoren
eller ondet, så vor skibet io sunket og
ieo omkommet i løbet of kort tid.
Våa"t stod ollerede op i losten og
motoren gik i vond. Jeg gik ud til
pumpen og tilboge i styrehuset som
ieg bedst kunne. Det vor io nok del

der holdt liv i mig. Jeg husker, ot ieg
ved fire-fem tiden vor nået op til
Morebierghoge. Der holdt ieg nord
over for ot komme op i Nordre Lo,

vi koldte det. Det vor for ot komme ud of den stærke strøm.
som

På grund
Jeg tror det lå i min underbevisthed, ot
ieg ville prøve ot få skibet så op i læ

of lond, som muligt og få det sot på

grund for ot biærge livet. Men pludse
lig tog det bunden og stoppede (ieg
tror det vor en mellemgrund) og moto
ren stoppede of sig seii. Den vår løbet
lør olie. Men så skete det mærkelige,
ot stormen krængede skibet over på
siden og brogte det flot. Jeg lod det
vist drive lidt østover, og stok så onke
ret ud. Jeg gov det en del kæde og det
holdt. Efterhånden vor ieg kommet så
lonot ind under lond ot det knoo kunn" fyd", og der vor heller ikke nær så
meget søgong, men der vor stodig
røgvond over skibet. Jeg voklede ned

i

det kolde og våde lugor og

krøb

under dynen. Jeg tænkte, ot nu fryser
ieg vist ihiel, men hovde ikke energi til
ot tænkte op for ot få lidt vorme.

Sovet
Henod klokken midnot efter seks
timers søvn, blev ieg nogenlunde
klor i hovedet og kom til ot tænke på
lækogen i skibet. Det måtle snort
være fuld of vond. Men heldigvis
viste det sig, ot lækogen så høit, ot
det kun tog vond ind, når ieg seilede
op mod søen. Jeg fik mig dog strommet så meget op, og kom i gong
med pumpen.

t2

Do ieg hovde fået pumpe vondet ud,
kom turen til motoren. Jeg husker den
stoppede of sig selv. Det ot den vor

løbel lør for smøreolie, selvom ieg
hovde hældt på smøreoliemoskinen
monge gonge. Stempelt sod fuldstændig fost på grund of oliemongel
og krumptophuset vor også fuld of
vond. Jeg fik ollerførst tømt krumptophuset for vond og skruede deref-

tændproppen of topstykket.
Hændte en konde smøreolie ind på
toppen og begyndte så ot rokke med

ter

tørnstonken i svinghiulet. Og efterhånden fik leg det løs, så ieg kunne
tørne svinghiulet. Derefter igong med
smøreoliemoskinen,

og do det hele

vor gået i gennem sotte jeg en stort-

potron i motoren. Den stortede
omend med besvær og ieg skønnede
ot leier ikke vor bræ'idi åf, som leg

hovde frygtet. Nqtten vor efterhånden gået og det vor ved ot blive lyst.
Jeg måtte se ot få noget mere vond
under kølen. Med meget besvær fik
så onkeret hevet op. Der vor ikke
monge kræfter tilboge, men olt gik
om det skulle og ieg seilede så longt
østover igen for ot kunne ud i seilrenden. Det lykkedes.
Det vor nu søndog morgen og det
vor næsten helt stille veir efter stor-

men. Temperoturen vor så longt
nede, ot der ollerede vor tynd is på
vondet. Jeg seilede skibet ind til
Løgslør,logde ind til koien og tog en
bil hlem til Aggersund.

Lykke
Hiemme vor vi olle meget lykkelige
over ot det vor gået godt. Jeg fik ikke
engong lungebetændelse, men ieg

lens A. Dreier seilede i 1956 ned iooten >Atolonto<. Efter den borske oolevelse i vinteren 1956
blev skibet solst til Mårup på Somsø'. det skete i bvttehondel ned et lilsvorånde skib, der hovde novnet >>De lo fott"ereo.
fik efterføloende nlovnet >Søster< of Mårup. Det endte senere i hæn"Atålånøo
derne- på.en englænder, der hovde det uåder ombygning i Hobro, men loktisk endte det sine doge
i Linfiorden ved Løgstør.

fik nok et knæk, som ieg oldrig helt
er kommet mig over. Detvor vist kun

Anno og leg, der fuldtud forstod,
hvod hun og ieg hovde gennemgået
i det døgn. Anno vor io hele tiden
klor over situotionen og foren. Vi tolte ikke så gerne om det. Jeg skriver
ikke dette for ot fremhæve mig selv,
men tuærtimod. Jeg synes ieg begik
min største dumhed.

losning

Dogen efter lossede vi losten i
Aggersund. Gødningen vor delvis
ødelogt of vond, men det betolte
ossuroncen. Dog kun fordi, der vor
særlige forhold, der hovde giort sig
gældende. Ellers stod vi selv med
risikoen for losten. Det vor hårde vilkår for ot tiene føden på et lille skib.
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OUDRUP SKOLE
Af

Jacob Larsen

I Oudrup sogn havde man før skoleaf l8l4 ikke nogen skole. Man

loven

klarede sig med såkaldte "løbedegne",
der for kost og logi samt l0

ler pr. år gav undervisning

-

til

12 sletda-

børnene.

Skulle de have mere undervisning, måtte de søge Salling skole.
Til Salling skole kom en lærer, Søren
Kollerup Christensen. Han havde været
soldat under Napoleonskrigene, i alt 14
år. Det meste af tiden som korporal. Da
skolelodden i Salling kun var lille, og
Søren også gerne ville drive landbrug,
købte han en gård i Oudrup på 120 tdr.

rdr. 4 skp. Hartkorn til.
Prisen var 600 rdl.
Da bygningerne var meget brøstfældige, valgte den nye ejer at flytte gården
op på toften vest for Oudrup kirke. Man
lavede så den aftale, at Søren Kollerup
skulle have skole i sin storstue. Samtidig blev han ansat som kirkesanger

land med

4

ved Oudrup kirke.
Så Oudrup skole stammer fra 1820.
Der blev så undervist, til Søren Kollerup i 1855 på grund af alder holdt op.
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Men man havde da udstykket et arealpåt
2.2 ha. fra Toftegård. Det fik matr. nr. I .
Og her blev bygget skole, samt stald og
lade til det lille landbrug, som læreren
skulle have.

Her blev lærer N. Kiellerich fra Thy
ansat i 1855. Og her blev kirkesangerembedet (degn) så slået sammen med lærerembedet. I 1857 flyttede han til Hallund.
Så kom der en ung lærer, Peder Niel-

sen. Han flyttede

til

Starup 1860. Den
i 15 år ind-

næste, J. C. Madsen, var der
til 1875.

Jens Dahl Jensen var der kun til
1878, da han blev lærer i Vindblæs.
Kristian Bertelsen var lærer til 1886, så
købte han en gård. H. F. Mogensen var

lærer fra 1886 til 1890, hvor han
afløstes af R. J. Rotbøll, som i 1895
flyttede

til

Skivum.

Derefter fik A. Th. Schrøder stillin-

til han i 1908 blev afskediget efter
paragraf 8. Han havde ikke været i stil-

gen,

lingen ret længe, før vanskelighederne
begyndte. Han havde en hård måde at
revse børnene på.

De første mange klager til skolekommissionen endte med" at han bortforkla-

rede, samt lovede bedring, som ikke
hjalp. Nogle børn kom i Hemdrup friskole, nogle til Gatten skole, og skolekommissionen havde nye møder med
ham.

En dag, hvor en dreng i l. Klasse
ikke kunne sin Ole Bole, tog Schrøder
det reb, som ellers brugtes til at tugte

med" og bandt drengen, hvorpå han tog

sin lommekniv frem og sagde, at når
han alligevel ikke ville bruge sine ører,
så

fik han dem skåret

af.

Det gik nu ikke så galt. Men drengens
far skrev et klagebrev til undervisningsministeriet med kopi til skolekommissionen. Ministeriet bad kommissionen
tage sig af sagen, og mere skete ikke.
Så kom der en liste med 38 underskrivere, som bad om at få Schrøder
fiernet på grund af hans uegnethed.
Men samtidig kom der en liste med 20
underskrivere, som bad om at beholde
ham. Ikke fordi han var dygtig, men fordi han var meget fattig, og en afsked
helt ville ødelægge ham.

Skolekommissionen spurgte igen
ministeriet, som igen svarede, at de forventede sagen løst. Næste skridt var en
samlet udmeldelse af børn fra de 38
underskrivere, som ville have Schrøder
fiernet. Derure udmeldelse var fra 30.
april 1908 at regne. Underskrevet af
bestyrelse, Anders Larsen, Oudrup. Jens
Peter Jensen, Oudrup. Kristian Olesen,

12. juni 1908 kunne man endelig
afslutte de mange møder angående
Schrøder. Han flyttede til Viborg. Carl
Pedersen ansattes så som lærer og kirkesanger. I kirken satte man stor pris på
hans sang. Og alle børn, som var blevet

undervist i den midlertidige "friskole",
kom igen i Oudrup skole.
1921 blev Carl Pedersen gårdejer i

Krastrup. 16. sept. l92l ansættes lærer
Ejsing som lærer i Oudrup. I 1928 flytter Ejsing til Tolstrup som lærer.
5. marts 1928 ansættes Karl Anton
Hansen, Bubbel pr. Ejby, som lærer.
Hansen og frue var igangsættere for

mange ting. Aftenskole og sykursus
blev nogle tiltag. Et bibliotek i skolen,
som Ejsing havde begyndt, blev udbygget med nye bøger hvert år. Fra l. aug.
1935 til l. aug. 1936 var Hansen på

Oudrup. Jens Kristian Frank, Oudrup.

årskursus. Vikar var Ankjær Pedersen.
11. januar 1940 diskuteredes udbygning af Oudrup skole, der har mange
børn, med et klasseværelse og en gymnastiksal, så man kunne omdanne skolen fra 2 klasset til 3 klasset. Kommissionen er meget velvillig og går videre

Peter Kristian Olesen, Brårupholm.

med sagen.

Undervisning afdisse børn fandt sted
i storstuen hos Stine og Peter Overgaard" hvis hjem få år før var nedbrændt, så de nu havde et nybygget hus

Men så blev Danmark besat, og der
blev andet at tage stilling til. Hansens
var meget nationale, så derfor blev der
holdt mange sangaftener med danske
sange, og en foredragsforening med

med god plads.
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besøg af mange foredragsholdere med
mange emner, men alle danske. Og alle
de andre ting, som plejede at være gik
også meget godt.

Den21 . oktober 1942meddelerkommissionen, at man ikke har noget imod,
at skolen har en del "gæste-elever" på
grund af krigen. Men man har ikke penge til mere undervisningsmateriel.
I vinteren 1944-45 er Hansen længe
syg af gigtfeber. Kornrnissionen beslutter

at lønne fru Hansen som vikar i 4 mdr.
Løtr 362.62 kr. pr. md. eller 16.62 pr.
dag. 1952 flytter Hansens til Holmstrup.
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25. april ansættes Villy Nielsen, men
han bliver

i 1954 ansat

Klim. Man ansætter

som skoleleder

så

i

Karl Uffe Lau-

ridsen som lærer. Han holdt også både
aftenskole og sangaftener, ligesom der
stadigvæk var godt gang i biblioteket.
I 196l samledes alle kommunens

skolebørn på Bakkeskolen, og deres

lærere fulgte med.
Så i 1961 sluttede en epoke i Oudrup,
da deres skole lukkede. Bygningen er

velholdt og bruges som privatbolig af
en lærer.
Jacob Larsen.

