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Kæderup skole
Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen, Hadsund
Kæderup skole var en af Frederik den 4.´s rytterskoler.
Skolen stod færdig til brug i sommeren 1723, opført og indrettet som de øvrige rytterskoler.
Der har dog været et forsøg på undervisning i Kæderup før denne tid, for i Tureby kirkebog omtales i 1698
skolemester Ander Pedersen, der får døbt et barn den 6. november.1698. Han omtales ikke oftere i
kirkebogen.
Nedenstående oplysninger fra Majvang:
Skolelærer
periode
Peter Barfod
1723 til 1728
Mads Andersen Bjørn
Han var 65 år, da han kom til Kæderup
1728 til 1741
og døde 78 år gammel.
Jens Holst, student var gift med Ellen Pedersdatter
1741 til 1749
søster til Hans Pedersen Jordhøj på Kielstrup
Jacob Lindam,
1749 til 1765
blev efterfølgende degn i Sønder Dalby
Andreas Nyegaard,
1765 til 1792
flyttede til Dalby i 1792
Peter Schousboe,
1792 til 1808
søn af præsten Hans Schousboe
Mathias Ejler Wolff
1808 til 1829
I 1836 bliver det gamle tegltag på skolen udskiftet med et stråtag, udgiften til stråtaget beløb sig til 50
rigsdaler. Herefter gik der 30 år, før man besluttede at ombygge skolen.
En ombygning til 1040 rigsdaler, der blev udført omkring 1868.
Julius Marius Theodor Hersom 1829 til 1861
Carl Theodor Engell
1861 til 1900
Oluf Alfred Jakobsen
1900 til 1906
Anders Julius Larsen Strange 1906 til 1907
J. A. Kristensen
1907 til 1938
Jes Holst
1938 til 1946
Filip Hansen
1947 til 1949
Hans Henrik Nielsen
1949 til 1951
Erik Mortil
1951 til 1954
Åge Christian Larsen
1955 til 1958

Ved den nye skoleordning i 1958 omdannedes Kæderup skole til en forskole, dette varede indtil 1962, hvor
skolen nedlægges.
I dag er den gamle skole beboelse.
Sommer 2009

