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Om Annie Brydegaard Danielsen

Annie blev født i 1951 på Brydegaard i Nakke, som den ældste af Daniel og Else Danielsens 3 piger.
Hun flyttede fra slægtsgården i 1969, og gården blev solgt i 1978. Men selvom hun flyttede først til Vig
og senere til Holbæk, følger hun den dag i dag med i, hvad der sker i Nakke, Rørvig, Nr. Asmindrup
og Vig i Odsherred.
Annie har det som en svamp: Hun suger alt til sig. Med alle sanser. Hun er interesseret i mennesker.
Deres vilkår, deres liv og historier. Det kombineret med hendes historiske interesse og uddannelse
som lærer og museumsassistent, gør det interessant og spændende at læse om hendes barndoms
hjemegn.

Forord
Jeg var ansat ved Ulstrup Skole fra 1980 til 1987. På den lille skole underviste jeg en række af
nysgerrige elever med mod på livet, havde nogle gode kollegaer og oplevede en sjælden set
opbakning fra forældre. De år blev en vigtig del af skolens historie.
Bogen er skrevet for at fastholde skolens historie, der rækker langt tilbage. Erindringerne henvender
sig til alle med interesse for udviklingen fra kongens rytterskoler til sogneskoler, også gamle elever,
fraflyttere og tilflyttere i Eskildstrup, Ulstrup, Sejstrup, Bognæs, Sidinge, Kollekolle, Rode, SvenstrupHestehave i Nr. Asmindrup og Vig sogne.
De 275 billeder med motiver af klasser, bygninger, undervisningssituationer, skolekomedier, leg i
frikvarteret, avisudklip, poesibøger, samleobjekter, opskrifter fra ca. 1885 til 1988, er et studie værd.
Måske genkender du dit nuværende hus, dit gamle hjem, din families butik eller gård, dit skoletøj, din
lærer, dine oldeforældre, en kammerart, en præst, en pedel, din nabo, eller den person der blev
sygeplejerske, landmand, kassedame, mekaniker, smed, kunstner eller noget helt andet.
Annie Brydegaard Danielsen
marts 2020

Annies 12 erindringsbøger kan købes på kd.ebog.dk
Bog 1 af 12 - Erindringer om Nakke By, Galbuen, Hovvig og Slottet
Om gårdenes udflytning, bønder, husmænd, håndværkere, fjernsyn for børn og fattighus - og hvordan
en andelsvaskemaskine gjorde livet lettere
Bog 2 af 12 - Erindringer fra Nakke Midtby
Om Nakke Købmandshandel, Andelsfrysehus, sognerådsformanden, Rørvigslagteren, fiskemand,
brødmand, postbud, vagabonder - og om Nakke Andelsmejeris betydning for hygiejnen
Bog 3 af 12 - Erindringer fra Nakke By Øst
Om gadekæret, høker, skomager, hjulmand, vejmand, landmænd og proprietæren - Rørvigs Konge
Bog 4 af 12 - Skoleerindringer fra Nakke, Rørvig og Nykøbing
Fra rytterskole og sogneskole til realskole - teater, sang og musik skaber sammenhold
Bog 5 af 12 - Erindringer om arbejdslivet på landet
Om glæder, sorger, traditioner og nissens grød
Bog 6 af 12 - Erindringer fra Nakke Vestvej, Hovvigvej, Slettemosevej og Slettehøjvej
Om ægmand, landmænd og by-landmænd - og elektriciteten kommer til Rørvig Kommune
Bog 7 af 12 - Erindringer fra Rishøjvej, Isøre Central og Schou Tex Nykøbing
Om fiskere, bådebyggere, landmænd, feriekoloniens kvinder og børn – og om Rørvig Sogns
Sygeplejeforening med klinik i Lindegården
Bog 8 af 12 - Erindringer fra Nakke Østvej, Graudebjergvej og Nakkehage
Om bønder og husmænd, Isefjorden og Rønnen, Skredbjerg, borggårde, pensionater, tørv og
krig, pipstenen, sommerhuse, Rørvig Husholdningsforening - og patienter fra SNS

Bog 9 af 12 - Erindringer omkring Nord, Oddermosen, Søndervang og Rørvig By
Om Hedemanden, gårde og husmandsbrug, sankeret, krigen og foreningslivet, mælkedreng
på Billesborg - og udflugter til livet på Hesselø
Bog 10 af 12 - Erindringer fra Nakke Lyng, Trolleskoven, Rørvig og Nakke Skov
Livet omkring Sognegården, biblioteket, idrætsforeningerne, maskinstationer, kirken,
Alderdomshjemmet -og om klapjagter, juletræsfester, fastelavn og Asfaltbal i Nykøbing
Bog 11 af 12 – Erindringer fra Hovvig og Ringholm
Om mennesker, der altid har ændret landskabet og skabt landskabet
Bog 12 af 12 - Erindringer fra Rørvig, Nakke Lyng, Klitborg og Jagtborg
Om sandflugt, natur, landbrug, handel og mennesker i et samfund i forvandling

Eskildstrup Rytterskole
Kort før Den store nordiske Krigs afslutning i 1720 havde Frederik IV foretaget en reorganisering af
ryttergodset, hvorved det inddeltes i 12 distrikter, og rytterne blev samlet på de kongelige ladegårde.
Samtidig skete der en større koncentration af styrkerne på øerne. Men med krigsafslutningen
påbegyndtes en reduktion af hæren, der medførte, at en del af ryttergodset blev overflødigt. Det var
derfor en nærliggende tanke at nyttiggøre det, ved at lade det danne den økonomiske baggrund for
oprettelsen af rytterskoler og fattighuse i landet.
Efter Frederik IV’s død i 1730 tog tronarvingen Christian VI over efter sin far. Allerede 2 år efter sin
tronbestigelse godkendte Christian VI oprettelsen af 11 ny skoler på godserne under Sorø Akademi,
som finansierede opførelsen uden væsentlige tilskud fra kongen. Disse skolers bygningskvalitet var
på højde med rytterskolernes, og mindetavle blev ikke opsat.
Helt direkte tog Christian IV arven efter sin far op, da han i 1735 kundgjorde sin beslutning om at ville
oprette 9 skoler på de kongelige godser i Dragsholm distrikt. Sagen fremmedes hurtigt, og ligheden
gennemførtes i så høj grad, at det blev rytterskolernes byggetegninger, materialekrav og
finansieringsprincipper, der dannede grundlag for de 9 skolers rejsning.
Rytterskoletavlerne træder også tydeligt frem som forbillede for de 9 tavlers ydre udformning i samme
materiale. Hovedmålene afviger kun ubetydeligt ved Christian VI-tavlernes smallere skriftflade, men
modsvarende højere monogramfelt. Teksthugningen er med få undtagelser også sket i
rytterskoletavlernes stil, dog med en smule større nøjagtighed og elegance.
Hvem der har fremstillet tavlerne til skolerne i Højby, Egebjerg, Eskildstrup, Overby, Vig, Herrestrup,
Bråde, Nakke og Sonnerup er der endnu ikke fundet oplysninger om; men uvilkårligt ledes tanken
hen på 9 sparede tavler fra Frederik IV’s tid.

** Rytterskoletavlen med Christian VI’s navnetræk, der sad over Nakke Rytterskoles hoveddør. Niels
Hedemann Nielsen har oversat teksten. (ABD)

Eskildstrup Hovedskole og Pogeskole
Hovedskolen i Eskildstrup blev opført på Eskildstrupvej 22 i 1735 som en rytterskole, og den blev
taget i brug 1737.
Eleverne var delt i 2 hold og gik kun i skole hver anden dag, og skulle begynde så snart de var 7 år.
Drenge og piger skulle sidde ved pulte og være skarpt adskilt i rækker. Undervisningen skulle
begynde med fællessang, bøn og oplæsning af Guds hellige ord. Alle skulle også lære at læse
indenad i biblen. Mens børnene var i skolen, agtede skolelæreren nøje på, at de ikke bandede,
brugte skældsord og utugtig snak, støjede eller skændtes. Blev reglerne ikke overholdt, afstraffede
han dem med spanskrøret.
Kun en ¼ af danske piger og drenge gik i skole, vel og mærke, når de kunne fritages fra arbejdet. Det
kneb mange steder med at få gang i skoleundervisningen, og først i 1814 kom der en engenlig
skolelov for landdistrikterne, idet det nu blev sognets opgave at stå for driften af skolerne. Loven
fastsatte, at der skulle ansættes lærere med en rigtig seminarieuddannelse, efterhånden som de
gamle skoleholdere uddøde. Kirke og skole hang sammen, og stiftets biskop havde den øverste
myndighed over skolen og førte tilsyn, eller lod ofte provsten gøre det for sig.
Hvad det frem for alt handlede om i 1814, var at sikre, at den brede befolkning lærte at læse, skrive og
regne, så de kunne klare sig i et samfund, hvor ny viden i højere og højere grad formidles gennem
trykt materiale, som aviser, magasiner og bøger. Der skete således næsten ingen justeringer af den
danske skole i de følgende knap hundrede år med én markant undtagelse, nemlig da man i 1855
vedtog en lov om friskoler, som gav forældre mulighed for at oprette egne skoler, blot de selv betalte.
At læse blev nu hver mands færdighed, og børnene blev det nye publikum, godt understøttet af en
tydeligere og tydeligere satsning på det alment dannede menneske, som også kan sin
fædrelandshistorie og geografi, og ikke mindst på familien som samfundets bærende kraft.
Ifølge lærerinstruksen fra 1814 havde læreren fortsat ret til at straffe børn under 10 år med et
spanskrør, en stængel af spanskrørspalmen, og de større børn med en tynd tamp uden knuder. I 1860
var brug af et tyndt spanskrør tilladt, fra 1938 dog kun i enden og uden på tøjet med "Slag - ikke over
3".
Når 1814 fremhæves som en milepæl i den danske skoles og dermed også læsningens historie,
hænger det først og fremmest sammen med den institutionalisering af skolegangen, som sker. Der er
ikke længere tale om en mulighed; det er en pligt for forældrene at sikre børns undervisning.
Poge- eller forskolen på Eskildstrupvej 23 blev opført i 1885. I Vig Sogn havde der gennem mange år
været 4 skoledistrikter: Vig, Jyderup, Eskildstrup og Hønsinge. Det betød, at børnene ikke havde så
lang skolevej, dog kunne der godt være 3-4 km at gå, men så skulle de også kun være i skole hver
anden dag.

Eskildstrup Hovedskole og Forskoles skoledistrikt var: Eskildstrup, Ulstrup, Sejstrup, Bognæs,
Sidinge, Kollekolle og Rode matr. 19-20a-b-d-e-f og 35-36a-b - samt indtil 1920 Svenstrup-Hestehave
i Nr. Asmindrup Sogn.

** Eskildstrup Skole på Eskildstrupvej 22. På skolefotoet fra ca.1885-1890 står lærer Clausen bagerst
ved vinduet og madame Clausen sidder yderst til højre. Lærer Clausen var født i 1827, og allerede
som 23’årig blev han ansat på skolen, og han stoppede med gerningen i 1894. (Odsherred
Lokalarkiv)

** Eskildstrup Skole dateringsnote ca.1885. De lange kjolers tid. Læreren på billedet hed Niels Vallø
Marius Nielsen og er højst sandsynlig hjælpelærer på dette tidspunkt. Han afløste Poul Clausen, der
var lærer på skolen fra 1849 til 1894. - I forreste række fra venstre som nr. 4 ses Kristine Larsen, der
senere blev gift med Laurits Larsen, Kildebækgården. Til højre for hende sidder Emma Elise Madsen,
født 1876 og senere gift med Peder Hansen, Tvillinggården, Kelstrup. (Odsherred Lokalarkiv)
Udover førstelærer Poul Clausen, der blev afløst af Niels Vallø Marius Nielsen, som var gift med Alice
Johanne, har følgende lærere været ansat ved skolerne i Eskildstrup:
Niels Larsen var hjælpelærer fra 1917 og førstelærer fra 1924 til 1927. I det tidsrum var også Anna
Blichmann ansat ved Eskildstrup Skole, indtil hun i 1927 kom til Jyderup Skole i Vig Kommune. Niels
Larsen og Anna Blichmann blev efterfulgt af Hans Christian Madsen og frøken Gerda Hedvig
Kellermann.
Hans Christian Madsen var født 21. januar 1897 i Rønnebæk i Præstø amt. Christian Madsen tog
lærereksamen fra Vordingborg Seminarium i 1919. Han virkede også lidt som journalist i Næstved og
Holbæk, indtil han skulle ind som soldat. Efter militærtjenesten blev han ansat som lærervikar ved
Himmelbjerghjemmet, et skolehjem for forældreløse børn. Derfra kom han til Holme Olstrup og blev i
efteråret 1921 andenlærer ved Mern Skole i 5½ år. Unge lærer Madsen blev gift i 1922 med Alma
Augusta Johanne, født den 14. juli 1901 i Holme Olstrup.

Alma og Christian Madsen kom til Eskildstrup den 1. november 1927, hvor han blev ansat ved
Hovedskolen. Fru Madsen blev husmor med de forpligtelser det indebar i en tid med komfur,
kakkelovn og uden vaskemaskine, indlagt vand, samt lokum i gården. Lærer Madsen var i sin fritid en
foretagsom herre. I 1933 begyndte han som biavler med 2 familier, der gennem årene voksede til 20
familier. Han virkede som biavlslærer indenfor Danmarks Biavlerforening. Han blev medlem af
sognerådet og medlem af kasse- og regnskabsudvalget, og det sociale udvalg.
Frøken Gerda Hedvig Kellermann på 35 år blev ansat som lærerinden ved Forskolen den 1. maj
1928, hvilket hun var i 25 år. Udover at være en smuk og viljestærk kvinde, havde hun med i bagagen
lærereksamen fra Th. Langs Seminarium 1925, samt kurser i ordnede lege og boldspil.

** Anskuelsestavle om æblet.
Selvom der var forskel på de danske skolers udstyr, så var det også i ældre tid almindeligt, at der
hang billeder i skolestuen. Oftest små tegninger eller stik af kongen, bibelske personer og måske et
par landkort. I løbet af 1800-tallet begyndte anskuelsestavlerne at komme til. Selvfølgelig blev de
også indkøbt til i Eskildstrup Skole.

Anskuelsestavlerne blev i undervisningen brugt som udgangspunkt for en samtale mellem læreren og
eleven om forskellige emner i forskellige fag. Fokus var på barnets aktive deltagelse og udvikling.
Opfattelsen var, at børn bedre forstod sammenhænge, genstande og begreber, hvis de kunne se det
ved selvsyn. Men vigtigst var det, at børnene med deres egne ord fortalte om, hvad de så på
billederne eller oplevede på en tur i skoven. Barnets brug af egne erfaringer skulle styrkes, og deres
sproglige færdigheder skulle udvikles herigennem. Datidens nye pædagogiske nøgleord var
selvvirksomhed og selvudvikling.
Med til frøken Kellermanns lærergerning hørte, at hun selv skulle fyrre op i kakkelovnen klasselokalet
i fyringssæsonen. Hun stod derfor tidligt op, for hun ville have, at hendes elever mødte ind til et varmt
lokale om vinteren. Som den gode lærerinde hun var, medbragte hun undervisningsmateriale til at
supplere skolens med. Hun indførte eleverne i 10’talssystemet ved hjælp af tændstikker, bærepinde
og elastikker.
Bærerpinde var en kundeservice i forretninger, der forhindrede, at kunderne skar fingrene på pakkens
sejlgarn. Det var en lille rund pind med en rille midt på, hvor pinden blev indført i en løkke ved
snøring, og så bar kunden i pinden. Tændstikkerne var enere, bærerpindene tiere, og så fattede
enhver elev, hvor travlt man havde med at bundte tændstikker og løse op, og veksle til bærepinde.
Alle fire regnearter blev helt indlysende.

** Fotograf Søren Bays foto fra Eskildstrup er fra perioden 1915-25. (Odsherred Lokalarkiv)

Erna og Svend Aage Christophersen, Eskildstrupvej 29, har oplyst følgende til Bays foto: ”Forrest til
venstre ses Høkerhuset, Eskildstrupvej 24. Her havde ’Stine Høkers’ høkerforretning indtil 1924-25.
Det er nok ’Stine Høkers’, der køber fisk af fiskemanden med hjulbøren. Det næste hus til venstre er
den store skole, Hovedskolen, på Eskildstrupvej 22. Der blev lagt nyt tag, et tegltag, på skolen i lærer
Larsens tid, og på dette tidspunkt, hvor billedet er taget, er der stadig stråtag på. Lærer Larsen var
lærer her indtil 1927. I huset til højre holdt ’den lille skole’, Eskildstrupvej 23, eller forskolen til. Da
lærer Madsen kom til Eskildstrup i 1927 indrettede han længen ud mod vejen til bilgarage.”
Det var et kærkomment afbræk i hverdagen, når en fotograf skulle komme til skolen. Eleverne mødte
frem iført deres pæneste tøj på dagen. Man kan se på billederne, hvordan tøjmode og hårmode
skiftede fra omkring 1885 til 1942. Det skal også siges, at Eskildstrups elevers søndagstøj stod ikke
tilbage for købstædernes børns klædedragter, når de skulle på årets skoleudflugt.

** Eleverne er fotograferet foran Eskildstrup Skole, dateret 1915. På gavlen til højre mellem vinduerne
ses Christian VI’s sandstenstavle. Forreste række fra venstre: nr. 3 Viggo Olsen? - 3. række fra
venstre: nr. 4 Ellen Blankebjerg, nr. 8 Anna Hansen. - 4. række fra venstre: nr. 6 Kirstine Hansen, gift
Philipsen-Kallesen. (Odsherred Lokalarkiv)

** Eleverne fra Eskildstrup Skole på udflugt til København i ca. 1925. Elever og lærere er fotograferet
foran Københavns Hovedbanegård. Yderst til venstre ses pensioneret lærer Nielsen, fru Nielsen og
lærer Anna Blichmann. - Yderst til højre ses gårdejer Hans Hansen fra skolekommissionen og til
venstre for ham ses lærer Larsen. (Odsherred Lokalarkiv)

** Oplysning fra Jørgen Stage ang. hans mosters skolestart 1928. Eskildstrup Skole på udflugt til
København Zoologisk Have. Forreste række fra venstre: nr. 1 Ketty Nielsen, Rode, nr. 2 Magdalene,
nr. 5 Else, Ulstrup Smedje, nr. 8 Edith Larsen, gift Madsen, nr. 11 Karl Andersen, Rode og nr. 12
Ludvig. Anden række fra venstre: nr. 1 Jens Peter Jensen, nr. 2 Elly Mortensen, Eskildstrup, nr. 7
Marie, nr. 8 Gunhild Madsen, Hestehaven, nr. 9 Knud Nielsen, Kollekolle og nr. 12 Thorkild Madsen,
Bognæs. Tredje række fra venstre. nr. 4 Knud Larsen, Esklidstrup. Lærer Madsen ses til venstre
mellem to andre herrer og frk. Kellermann står yderst til højre. I bagerste række som nr. 4 fra højre ses
Karen Hansen, Ulstrup. (Odsherred Lokalarkiv)

** Eskildstrup Skole 1927-1929. Ifølge note. I bagerste række ses som nr. 6 Johannes Jensen fra
Hønsinge Mølle og som nr. 8 Harry Nielsen Ravnsbjergvej 11 i Vig. Oplysningerne er fra 1988.
(Odsherred Lokalarkiv)

** Eskildstrup Skole på udflugt i ca. 1930/31. Det er eleverne fra 6. og 7. klasse, og mon ikke det er
lærerens øl, som drengen holder i sine hænder. (Odsherred Lokalarkiv)

** Skolefoto fra Eskildstrup Skole 1931/32. På billedet ses eleverne sammen med lærer Christian
Madsen og hans hustru Alma til venstre og lærerinde frøken Gerda Hedvig Kellermann til højre i
billedet. - Forreste række fra venstre: nr. 1 Ove Andersen, nr. 2 Ester Rasmussen, nr. 3 Inge Olsen, nr.
4 Unni Madsen, nr. 5 Ruth Nielsen, nr. 6 Regine Jensen, nr. 7 Tove Davidsen, nr. 8 Regina Jensen, nr.
9 Elly Olsen. - Anden række fra venstre: nr. 1 Espen, Ulstrup, nr. 7 Finn Madsen, nr. 8 Arnold Nielsen,
nr. 9 Aage Madsen. - Tredje række fra venstre: nr. 2 Karl Petersen, Rode, nr. 5 Beth Nielsen, nr. 6 Inge
Jensen, Rode, nr. 67 Ebba Nilesen, nr. 8 Elisabeth Nielsen, Hestehaven, nr. 9 Edith Petersen, Rode,
nr. 13 Knud Echberg, Rode. - Fjerde række fra venstre: nr. 3 Gerda Larsen, Ulstrup, nr. 4 Else
Rasmussen, Sidinge, nr. 5 Else Skytte?, nr. 6 Ellen Jensen, Hestehaven, nr. 7 Gerda Nielsen,
Sejstrup, nr. 9 Henny Moritzen, nr. 10 Karen Bentsen, nr. 11 Katrine Madsen, Bognæs, nr. 12 Knud
Larsen, Eskildstrup. - Femte række fra venstre: nr. 1 Ketty Nielsen, Rode, nr. 2 Marie Petersen,
Bognæs, nr. 3 Magdalene Hansen, Hestehaven, nr. 5 Elly, Eskildstrup, nr. 6 Else, Eskildstrup gamle
smedje, nr. 7 Edith Madsen, nr. 8 Gunhild Madsen, Hestehaven. - Bagerste række fra venstre: nr. 1
Thormod Madsen, Bognæs, nr. 2 Karl Andersen, Rode, nr. 3 Knud Nielsen, Kollekolle, nr. 4 Ebbe
Nielsen, Rode, nr. 5 Sigurd Hansen, nr.6 Ludvig?, nr. 7 Thorkild Jensen, Bognæs, nr. 8 Poul,
Eskildstrup, nr. 9 Sigurd Bentsen? (Odsherred Lokalarkiv)

** Klassebillede fra Eskildstrup Skole ca. 1935. Det er muligvis skolens afgangselever. Forrest fra
venstre sidder Gudrun Nielsen, Edith, Elli Rasmussen, Elly Petersen, Vilma Hansen og Erna
Hansen. Bagerst fra venstre ses: Jens Hougård, Verner Klausen, Jens Madsen, Ejner Sørensen og
Ove Andersen. (Odsherred Lokalarkiv)

** Kopi fra 1930’erne, hvor man ser haven på Eskildstrup Skole (Odsherred Wiki)
Carlo Henning Jensen blev født 6. august 1942 i Jystrup Sogn, og voksede op i Sejstrup i et hjem
med sine forældre, parcellist Carl Marius og Johanne Marie Jensen, og 4 ældre søskende, der alle
gik på Eskildstrup Skole, og en yngre bror.
Carlo Henning Jensen fortæller og ler: ”Jeg begyndte i 1. klasse i Eskildstrup Forskole den 1. april
1950. Det var den gang helt normalt på skolerne, at 1. årgang bestod af 1. og 2. klasse, 2. årgang
bestod af 3. og 4. klasse, 3. årgang af 5. og 6. klasse og endelig 4. årgang var lig med 7. klasse. Så
jeg har gået i 4 ”klasser” på 7 år.

Vi var 20-25 elever på 1. årgang. Drengene sad to og to ved skolepulte i den ene side af
klasselokalet og i modsatte side sad pigerne. Jeg husker f. eks. Karen Olsen fra Eskildstrup, Bodil
Nielsen fra Ulstrup, Villy Hansen fra Kollekolle, Gertrud Skovgaard fra Rode og Eckberg fra Rode.
Min årgang havde Gerda Kellermann som lærer. Kellermann var både venlig og dygtig til at
undervise, og hun hævede ikke stemmen. Kellermann var vi trygge ved at have i timerne og vi lærte
meget. Jeg synes, at hun var rigtig sød.
Da vi fik lærer Madsen blev alt forandret. Hvis han ikke kunne lide en elev, så var den blideste straf
Madsen kunne finde på, at sætte vedkommende dreng på en stol med ansigtet ind mod væggen. Så
fik man ellers at vide, man var både dum og grim. Madsen kunne finde på at straffe os med
spanskrøret, når man ikke var hurtig nok til at svare. Jeg husker, at han sendte mig ud i sin have efter
en kæp, da jeg kom ind med den i klassen, så tævede han mig med den.

Når fru Madsen kunne høre helt ind i lærerboligen i modsat ende af skolen, at lærer Madsen råbte
højere og højere, så kom hun og bankede på døren ind til klasselokalet. Det lagde en dæmper på
Madsen. Men kun for en stund. Nu griner jeg, men den gang som lille dreng var det frygteligt at have
sådan en lærer.
Gerda Kellermann og lærer Madsen kunne slet ikke sammen. Kellermann valgte at stoppe som lærer,
da den ny skole blev taget i brug.”

** Fotograf Sølvhjem fra Sølvhjelm Foto i Assens på Fyn kom og fotograferede på Eskildstrup Skole.
Gerda Kellermann sider imellem alle sine glade elever. Carlo Henning Jensen fra Sejstrupvej 3 står
iført hvid skjorte og pullover som nr. 2 fra højre. (Carlo)

** Fotograf Søren Bay i Asnæs tog ud og fotograferede Eskildstrupvejs to skoler i 1940. (Odsherred
Lokalarkiv).

Vig Sogneråd vil have skole i Ulstrup

** Matrikelkort i 1 : 4000 over ejerlav Ulstrup By og Eskildstrup By, Vig 1948-1996.
Da skolerne i Eskildstrup skulle erstattes af en moderne skole, valgte Vig Sogneråd at lægge den nye
skole mere centralt i skoledistriktet. Kommunen købte jord fra gdr. Niels Kristian Jensens ejendom i
Ulstrup. Fra grundens højeste punkt havde man stort set udsigt til hele skolens skoledistrikt fra
Sidinge Fjord til Kollekolle.
Den ny skole blev tegnet af Marius Petersen på Bakkekammen i Holbæk. Den gamle tavle, som
Christian den 6. lod opsætte over indgangen til den gamle skole i 1735, blev flyttet til den nye skole. I
1952 var der rejsegilde med kransehejsning på Ulstrup nye Skole.
Carlo Henning Jensen erindrer tydeligt. ”Endnu mens vi elever fik undervisning i Eskildstrup skoler,
så blev vi i frikvartererne sendt i løb ned til Ulstrup Skole, hvor vi skulle hjælpe til med at fjerne sten
på den jord, der skulle anlægges fodboldbane på. Det måtte ikke foregå i undervisningstiden, så vi
skulle så løbe tilbage til skolen igen. Vi elever følte, at vi havde del i arbejdet med opførelsen af den
ny skole. Det var i det hele taget en meget stor ting, sådan at skulle hen på en helt ny skole, så vi
elever glædede os til skolen stod færdig, så vi kunne tage den i brug.”

