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Frede Skaarup – hvem var han?
Frede Skaarup blev født i 1881 i Glumsø. Han begyndte en købmandsforretning i
Ringkøbing i 1902, i den ejendom, hvor Lykke-Lund i dag har forretning og i tilknytning til
det tidligere Højskole-Hotel. Vareudbuddet var alsidigt kan man se på skriften på
vinduerne. Ringkøbing Kaffe &Thehandel, Kolonial, Urtekram og Delikatesser,
Foderstoffer, Markfrø, Gødningsstoffer, men forretningen gik ikke så godt og han gik til
sidst konkurs. Frede Skaarup var meget vellidt i byen, og folk bar ikke nag til ham.

Frede Skaarup tog i 1905 – som 24-årig - sammen med isenkræmmer Valdemar Lange initiativ til Ringkøbings første biograf. Han byggede et træskur til 100 mennesker på det
hjørne, hvor Nørrehus i dag ligger. Frede Skaarup var en forlystelsesmand for Ringkøbing
og iscenesatte dilettantkomedier på Højskole-Hotellet. Han deltog livligt i byens foreningsog selskabsliv og spillede meget l’hombre.
Han flyttede efter konkursen til Århus og senere til København. Her skabte han sig en
formue som direktør for filmudlejningsselskabet A/S Fotorama, der bl.a. producerede Asta
Nielsen-filmen Den sorte Drøm i 1911.
En dag rejste han tilbage til Ringkøbing og indbød sine kreditorer til en stor middag på
hotellet. Da gæsterne tog servietterne, opdagede de, at der under hver serviet lå en
konvolut med nøjagtigt det beløb, som han skyldte hver enkelt.

I 1912 blev han direktør for Scala, som han var med til at gøre til et af Københavns
førende forlystelsescentre. I 1928 rykkede han ind på Nørrebro Teater, hvor han bl.a. satte
den første PH-revy op.
Frede Skaarup blev en showman af international format. Som direktør for Scala i
København havde han bl.a. ansvar for Liva Weel, Carl Alstrup og Marguerite Viby.
I Ringkøbing blev han i 1906 gift med Ingrid Marie Pedersen Noes (1886-1973), men
ægteskabet endte med en skilsmisse. Han blev senere gift med skuespillerinden Hertha
Skaarup f. Elnen (1878-1961).
Frede Skaarup døde i Hellerup i 1942.

