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Vranderup Skole 
1904 - 1959 

Artikel af Per Thornberg, Duedal, Hylke, Seest, Kolding. December 2017. 

 

 
                                                     Foto af nyere dato, Kolding Stadsarkiv 

 

Hvis man fra Seest kører ad Vranderupvej ned gennem Hylkedalen og over Seest Mølleå mod 

Gelballe, kommer man på venstre hånd forbi den nedlagte Vranderup Skole, Vranderupvej nr.123. 
 

Det er gennem kildemateriale i Seest sogns lokalarkiv og stadsarkivet i Kolding forsøgt at få 

beskrevet historien om Vranderup Skoles oprettelse og nedlæggelse samt at få indblik i skolens 

dagligdag med lærere og elever.  
 

Seest sognerådsprotokol 7. april 1902: 

” Skolesagen om Oprettelse af en Skole i Vrannerup og en Forflyttelse af Lærer Lynge til Seest 

østre Skole var atter til Behandling. Ved Afstemningen faldt Stemmerne lige, 3 Medlemmer stemte 

for 3 imod og et Medlem stemte ikke. Det vedtoges derefter at udsætte Sagen til der indtræder 

Vakance enten ved andet Lærerembedet i Seest eller ved Vestre Skole.” 
 

Lærer Lynge, Vestre skole, rejser fra sognet 1904 og børnetallet i Vranderup er over 15. 

Sognerådet og skolekommissionen kommer under pres. 

Derfor spørgsmålet, hvad gør vi? 

Nedlægger Seest vestre Skole? 

eller 

Bygger Pogeskole i Vranderup? 

eller 

Opretter ekstra klasse(r) på Seest østre Skole? 

 

Seest Sognerådsprotokol 6. maj 1904: 

”Da Børnetallet i Vrannerup er naaet 16, vedtoges det at oprette et Lærerindeembede i Vrannerup 

og der opføres en Skole. Vestre Skole nedlægges og et 3.die Lærerembede oprettes ved Seest østre 

Skole.  

Lønnen for Lærerinden sættes til 500 kr. Anordningsmæssig Bolig og Brændsel.  

Lønnen for Læreren sættes til 600 kr. og Anordningsmæssig Bolig og Brændsel. 

Til at tiltræde Byggeudvalget i Anledning af den nye Skole i Vrannerup valgtes Simon Huss og J. 

Geill” 

Der blev optaget et lån på 6000 kr. Grunden købt for 240 kr. Byggeriet kostede 4575 kr. 

(Bemærk at Vranderup tidligere blev benævnt Vrannerup) 
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Lærerinder ved Vranderup Skole. 
Oplysningerne om disse er hentet fra skoleprotokollerne, Arkiv.dk, kirkebøger, folketællinger m.m. 

 

Seest Sognerådsprotokol 18. august 1904: 

” Til Lærerindeembedet i Vannerup blev følgende indstillede. Som No. 1 Nanna Sørensen, No. 2 

Hulda Askløf No. 3 Mathilde Frø---” 
 

Skoledirektionen tiltræder, at Nanna Sørensen blev ansat som lærerinde pr. 1.9.1904. 

 

1904 – 1906: Lærerinde frk. Nanna Karoline Marie Sørensen 

                      Født 6.3.1877 i Skørping ved Ålborg.  

                      Dimitteret 1904 fra Horsens Kvindeseminarium med karakteren mg÷. 
                      Kaldet af Skoledirektionen til embedet som lærerinde 1.9.1904 ved  

                      Vranderup skole. 

                      Rejste til Nørresundby i 1906. 

                      Ses som ugift lærerinde i folketællingen 1930 i Nørresundby 

 

1906 – 1912: Lærerinde frk. Marie Kirstine Madsen Tarp 

                      Født i Ølgod 10.11.1878.  

                      I folketællingen 1906 ses hun som elev på Gedved Seminarium. 

                      Dimitteret fra Gedved Seminarium 1906 med karakteren g+.  

                      Ansat ved Vranderup skole fra 1.11.1906, efter konstitution fastansat  

                      1.2.1908. 

                      Ses i folketællingen 1911 som lærerinde i Vranderup. 

  

1912 – 1919: Lærerinde frk. Karoline Jensen 

                       Født 13.7.1884 i Andst, Ribe Amt 

                       Datter af gårdmand. Jørgen Jensen i St. Andst og hustru Kirstine Jensen 

                       Folketællingen i Nørre Nissum sogn 1911 oplyser, at Karoline Jensen kom til sognet i  

                       1908, hvor hun registres som seminarieelev. 

                        

                       Den 8.januar 1912 indstillede Seest sogneråd til skoledirektoratet en 

                       anmodning om, at Karoline Jensen blev ansat til det ledige embede ved  

                       Vranderup skole. 

                       Karoline ses i folketællingen 1916 som lærerinde boende i Vranderup.  

                        

                       Karoline blev i 1919 ansat ved Vejle kommune, Nyboesgade skole.  

                       Ses i lærerkollegiet samme sted 1948-49, som frk. Karoline Jensen. 

 

  
Foto, Stadsarkivet. 
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1919 – 1959: Lærerinde frk. Else Sørensen  

                      Else Magdalene Jenny Sørensen blev født i Horsens 16.7.1894.                       

     

 Else Magdalene Jenny Sørensen ses af forhandlingsprotokol fra   

 Lindknud kommune 1915 indstillet til lærerindestilling ved Okslund  

 skole, men får ikke stillingen som forskolelærerinde, da hun er  

 uddannet lærer og forventes hurtigt at søge en bedre lønnet stilling  

 andetsteds!  

 

                      Folketællingen 1.2.1921 for Seest sogn oplyser: 

                      Else Sørensen ansat som lærerinde i Vranderup, Seest sogn 

                      Kom fra Horsens 1919. 

 

 
Else Sørensen 1934 

Else Sørensen blev den sidste lærerinde på Vranderup skole. 
    

Årsagen hertil og sognerådets beslutning omtales side 11 - 14. 
 

Det kan konstateres, at de 4 lærerinder, som blev ansat i Seest sogn med tjeneste ved 

Vranderup skole, alle havde en 3-årig uddannelse som lærerinder.  

Det kan ligeledes konstateres, at de alle var frøkener ved ansættelsen og vedblev med at være 

det! 

  
Embedsbogen i folioformat ligger i Seest Lokalhistoriske Arkiv  
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I Embedsbogen findes disse oplysninger om Vranderup Skole fra 1904 - 1914 på side 28 – 36: 

Skolen blev oprettet til brug 1.9.1904. Skolestuen var på 5500 kubikfod rum = 168 kubikmeter 

Undervisningen var fælles for drenge og piger. 

 

I Embedsbogen kan på side 49 læses følgende om Vranderup skole: 

Til den ny (1904 1/9) oprettede I. Klasse er anskaffet: 20 Exempl. af ”Landsbyskolens Læsebog”,  

20’de af N. Andersens Regnebog I samt 20’de af ”Børnenes Sangbog” af Rasmussen.  

Edv. 1 Europas Kort af N. Petersen. 

 

Hvert år pr. 31.december blev elevtallet og skoledage opgjort for Vranderup skole:  

          Elevtallet    Antal afholdte skoledage (Efter ferieplanen 246)   

 

1904: 7                 240 

1905: 13               248   

1906: 13               243 

1907: 17               256 

1908: 16               245 

1909: 26               256 

1910: 28               254 

1911: 32               251 

1912: 26               231 

1913: 20               246 

1914: 18               250 

 

Skolegang:  

Det ugentlige timetal er for 1. og 2. klasse hele året på 30 timer. 

a. om sommeren: maj – juli 

6 dage om ugen mandag – lørdag fra kl. 7 – 12 

b. om vinteren: november - marts 

6 dage om ugen mandag – lørdag fra kl. 9 – 12 og 1 - 3 

I månederne mart – april og september – oktober rykkes skolegangen 1 time frem. 

 

Skoledirektionen for Malt, Anst og Slaugs herreder approberer i 1910: 

Undervisningsfagene og deres timetal: 

Religion             6 timer 

Dansk                9 timer 

Skrivning           1 time 

Regning             6 timer 

Historie              2 timer 

Geografi             2 timer 

Naturhistorie      1 time 

Sang                   1 time 

                        30 timer 

Ferierne: 

Juleferie 14 dage, fastelavn 2 dage, påskeferie 7 dage, st. bededag 1 dag, kr. himmelfartsdag 1 dag, 

pinseferie 4 dage, kongens fødselsdag 1 dag, grundlovsdag 1 dag, eksamensferie 2 dage, høstferie 

31 dage (juli) og valdemarsdag 1 dag.. Søndage er over alt medregnet.  

 

Vranderup skole har en klasse.  

Børn i 7 - 8 års alderen kun går i skole 3 timer daglig. 

Efter 12 års alderen skal børnene i Vranderup skole gå på Seest skole. 

Dog kan pigerne forblive i Vranderup skole, såfremt pladsforholdene tillader det. 

Der afholdes eksamen 1 gang årligt om efteråret. 
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I den revidere skoleplan side 4, stadfæstet af ministeriet den 30. juni 1911, ses at Vranderup 

lærerindeembedets begyndelsesløn er fastsat til 700 kr. 

 

På side 5 anføres, at der er indgået en overenskomst mellem sogneråd og lærerpersonalet ved 

skolevæsnet, hvilket indebærer, at lærerinden på Vranderup skole om året tildeles 4,15 favn 

bøgebrænde = 60 hl kul til skolen og eget brug.  

 

Hvis sognerådet med lærens billigelse ønsker at levere en del af brændslet i koks så regnes  

1 hl kul = 1,7 hl koks 

 

Skolekommissionsprotokollen 1924  

 

 

 
  

1. Skolens Lærer er en eksamineret Lærerinde. 
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2. Undervisningen er fælles for Drenge og Piger. Børnene gaar i Vranderup Skole til 12 

Aarsalderen, - dog kan de dersom Forældrene ønsker det - forblive i Skolen til 

Konfirmationen, jfr. omst. Sfor. 1/11 1923. 

3. Undervisningen foregaar gennem 2 Klasser, til I. Klasse regnes Børn i Alderen 7 – 10 Aar, 

til II. Klasse 10 – 14 (12) 

Der findes ingen lukket Gymnastiksal. 

      4.    Ferieplanen falder i det væsentligste som med Hovedskolens.  

      5.    Begge Klasser har Hverdagsundervisning. 

      6.     Indskrivning af Børn til Skolens I. Klasse finder sted 1. April. Udskrivning af de Børn, der  

             har nået Slutn. af den skolepligtige Alder finder Sted 2 gange aarlig, nemlig i Marts og  

             Septbr. 

      7.    Eksamen afholdes én Gang aarlig, nl. i Slutn. af Oktober. 

      8.    Klassernes ugentlige Timetal foruden Timer i Haandgerning er: I Kl.: 18 Timer og II. Kl.:  

             24 Timer. Deraf er 12 ugentlige Timer fælles. 

      9.    Fagenes ugentlige Timetal vil fremgaa af flg. Skema: 

 

                                Fag:                      I. Klasse                             II. Klasse 
 

                                Religion                  2 Timer                              3 Timer 

                                Dansk                     7    ”                                  7    ” 

                                Skrivning                2    ”                                  2    ” 

                                Regning                  3    ”                                  4    ” 

                                Historie                 2/2  ”                                  2    ” 

                                Geografi                2/2  ”                                  2    ” 

                                Sang                       1    ”                                  1   ”  

                                Tegning                  ”    ”                                  1   ” 

                                Naturhistorie          ”    ”                                  1   ” 

                                Gymnastik              1    ”                                  1  ” 

---------------------------------------------------------------------------- 

                                                I alt      18 Timer                           24 Timer 
 

              Pigerne har baade Sommer og Vinter 2 Timers Haandgerning ugentlig. 

      10.   Hvad der for Seest Skoles Vedkommende er nævnt vedrør. Lærerbøger og             

              Undervisningsmateriel gælder ogsaa for Vranderup Skole. 

11. Det Maal, der er opstillet for Undervisningen for de forskellige Klasser og Fag i Seest  

        Skole, gælder også for Vranderup Skole.” 
 

Foto fra før 1930 med I. og II. klasse fra Vranderup skole 
 

 
                                                                                                            Privatejet foto 
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Klasselokalet i Vranderup skole ca. 1933 
 

 
                                                                                                                        Privatejet foto 

Bageste række med mørkt hår: Kirstine Martine Horskjær født 5.12.1921, kaldet ”Gitte” 

 

Klassebillede fra 1934 -1935 
 

 
                                                                                         Foto, Kolding Stadsarkiv 

 

                    1. række fra venstre: Axel Speedsberg Pihl med matrostrøje 

2. række fra venstre: Jens Vildfang og Margrethe Vildfang.  Ester Just (hvidt hår) 

              3. række til højre for frk. Sørensen: Kirstine Martine Horskjær 
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                                              Vranderup skole 1937 
 

 
                                                                                            Foto, Kolding Stadsarkiv 
 

Under krigen 1940 – 1945 blev klasselokalet på Vranderup skole i perioder beslaglagt af tyskerne. 

Frk. Else Sørensen holdt dog fortsat skole på stedet i egen stue. 
 

I. og II. klasse på Vranderup skole 1946 
 

 
                                                                                                 Foto, Kolding Stadsarkiv 
      Forreste række: 

       Erik Vildfang – Johannes Fredslund – Hans. Grethe og Flemming Jensen – Verner og Hardy  

       Brill. 

      Bageste række:  

       Frk. Else Sørensen, Irma og Birgit Brill – Bitten og Preben Thomsen – Christian Vildfang –   

       Svend og Eigil Kock 

(Oplysningerne om navne på eleverne er fra Christian Vildfang) 
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Christian Vildfang har skrevet et hæfte om LANDSBYEN VRANDERUP og dermed også om 

Vranderup skole og skoletiden, som han erindrer den: 

 

”Der var 2 klasser ved skolen. De tre første år var i lille klasse, resten af skoletiden i store klasse. 

Lille klasse var 3 timer i skole hver formiddag, den store klasse var der også om formiddagen og 

med lidt forskellige antal timer om eftermiddagen. Dengang var det meste af undervisningen 

regning – dansk – religion – geografi og andre mindre fag som tegning – botanik - 

danmarkshistorie. 

Skoleåret var fra 1. april” 

 

” En af de sidste dage i marts måned var vi elever til eksamen. Det var mest mundtlige spørgsmål, 

der blev stillet af skolekommissionen, vore stile- og regnebøger og evt. andre bøger blev fremlagt. 

Lærerinden var nok den der var mest nervøs. For eleverne var det mest en festdag med langt 

frikvarter, da det samtidig var afslutning på skoleåret, og det var en ære for dem, der skulle op i 

den store klasse.” 

 
Christian Vildfang fortæller i et interview 2017, at religion og salmesang fyldte meget i den 

undervisning, som eleverne fik af frk. Sørensen. Frk. Sørensen var med i sognets Indre Mission. 

 

Vranderup skole med I. og II. klasse ca. 1955. 

 

 
                                                                                                               Privat ejet foto 

1. række fra venstre: 

Karen Bachman, Viola Glaning Jensen, Ejvind Bachman, Paul Erik Sitskov 

2. række fra venstre: 

Toni Bachman, Lis Thorndal, Bente Sitskov, Kirsten Thorndal, Frk. Else Sørensen, Ulla Holdt, 

Bjarne Thomsen, Søren Nielsen, Johannes Huss 

3. række fra venstre: 

Ester Nielsen, Kirsten Hoffenzeth, Vilhelm Andersen, Flemming Glaning Jensen, Verner Bachman, 

John Petersen, Harry Koch. 

(Oplysninger 2017 fra Ulla Sørensen f. Holdt) 
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Folketinget vedtager Lov om Folkeskolen 6. juni 1958. 
Loven fik store konsekvenser for Vranderup skole, især da den lagde op til 

centralisering af skolevæsenet ved nedlæggelse af landsbyskolerne. 

Dog med en indbygget mulighed for at bevare landsbyskolen. 
 

Bekendtgørelse af Lov om folkeskolen, 18. juni 1958 

§ 5.  
Stk. 2. Har en kommunalbestyrelse med henblik på en centralisering af skolevæsenet inden for den 

enkelte kommune eller sammen med en eller flere nabokommuner truffet beslutning om 

nedlæggelse af en distriktsskole, skal dette bekendtgøres i de stedlige dagblade. Fremsætter mindst 

80 pct. af de beboere i det pågældende skoledistrikt, der har valgret til kommunalbestyrelsen, 

inden en måned efter bekendtgørelsen skriftlig begæring derom, skal der af 

kommunalbestyrelsen foranstaltes en afstemning angående spørgsmålet om skolens nedlæggelse. 

Stemmeberettigede ved afstemningen er de beboere i skoledistriktet, der har valgret til 

kommunalbestyrelsen. De nærmere regler om afstemningen fastsættes af undervisningsministeren. 

Bliver resultatet af afstemningen, at mindst 80 pct. af de stemmeberettigede ønsker skolen 

opretholdt, kan den kun nedlægges, såfremt kommunalbestyrelsen efter førstkommende ordinære 

kommunevalg på ny træffer beslutning herom.  
     

Som konsekvens af 1958 loven om Folkeskolen var sognerådet og 

skolekommissionen tvunget til handling. 
 

14.november 1958 indvarslede skolekommissionen forældrene ved Vranderup skole til 

forældremøde den 2.december, hvor formanden gav en redegørelse for situationen. 
 

Sognerådsmøde den 8.maj 1959 
 

 
 

”Der forelå Forslag om Nedlæggelse af Vranderup Skole, hvorefter Børnene fra Skoledistriktet    

  henvises til Seest Centralskole at regne fra det nye Skoleaars Begyndelse 1/8 1959. 

  Det vedtoges at 1.ste og 2.den Klasse skal køres fra den nuværende Skole til Skolen i Seest og  

  tilbage igen.” 

 

Denne beslutning faldt bestemt ikke i god jord hos beboerne i Vranderup! 
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Sognerådsmøde 18. juni 1959 
 

 
 

”Ansøgning fra Beboerne i Vranderup Skoledistrikt om Bibeholdelse af Vranderup Skole efter den 

nye Skolelovs Ikrafttræden d.1/8 1959 – Ansøgernes Underskrifter udgør 80 % af samtlige Vælgere 

i Distriktet.  

I Henhold til den nye Skolelov havde Sognerådet vedtaget på Mødet den 8/5 at nedlægge Skolen fra 

Skoleaarets Begyndelse pr. 1/8 59. 

Efter Modtagelse af Begæringen skal der herefter foretages en Afstemning om Skolens Bibeholdelse 

Afstemningsdagen fastsættes til Onsdag d. 8 Juli 1959. 

Valglisternes Fremlæggelse og Afstemning foregaar i Vranderup Skole.” 

 

Sognerådsmøde den 6.juli 1959 
 

Der blev på mødet foretaget berigtigelse af valglisten, da der var indkommet klage over 2 vælgere, 

der var blevet anført på valglisterne. Efter forhandling med konst. amtmand Christensen, Ribe 

Stiftamt vedtoges det at slette de 2 pågældende vælgere. 
 

På sognerådsmødet midt i juli måned 1959 blev der gjort status. 
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” I Henhold til Sogneraadets Vedtagelse ved Mødet d. 8/5 59 angaaende Nedlæggelse af Vranderup 

Skole fra Skoleaarets Begyndelse 1959/60 

I de stedlige Dagblade bekendtgjordes Nedlæggelsen d. 13/5 1959. 

Efter indkommen Begæring fra Stemmeberettigede i Vranderup Skoledistrikt om Skolens 

Opretholdelse af 80,8 % Vælgere. 

Afstemningen afholdtes Onsdag den 8/7 1959 med følgende Resultat at der afgaves 69,11 % for 

Skolens opretholdelse. I øvrigt henvises til Valgbogen. 

I Henhold til ovenstaaende Afstemning vedtoges det at nedlægge Skolen fra Skoleaarets Begyndelse 

d. Aar i det Sognerådet henviser til Vedtagelsen af 8/5 1959” 
 

Sidste skoledag 30.juni 1959 på Vranderup skole 
  

 
                                                                     Privat foto 

 

Eleverne fra højre: Alfred Holdt, Ejvind Bachman, Tonny Valentin Petersen, Lasse Valentin 

Petersen, Viola Glaning Jensen, Rita Thomsen og Ulla Holdt. 
 

Hvad skete der med lærerinden frk. Sørensen? 
 

I skolekommissionsprotokollen kan det læses, at der den 17.april 1959 blev afholdt et møde i 

Seest Forsamlingshus med beboerne i Vranderup om evt. nedlæggelse af Vranderup skole. 

  

”Efter en redegørelse fra sognerådets formand og skolekommissionens formand var ordet frit. 

Flere beboere talte til fordel for en bevarelse af Vranderup skole indtil frk. Sørensen om 2 år skal 

gå af. Frk. Sørensen gav selv udtryk for et ønske om at virke ved Vranderup skole den sidste tid 

med. 

Sognerådsformanden og skolekommissionsformanden søgte at overtale beboerne og frk. Sørensen 

til at flytte til Seest skole den 1. august og efter megen samtale frem og tilbage ente mødet med at 

frk. Sørensen indvilligede i at ville overveje sagen og på et senere møde med skolekommissionen og 

lærerrådet drøfte en eventuel undervisningsplan på Seest skole” 

 
I skolekommissionsprotokollen den 22.maj 1959 kan læses:  

At der blev afholdt et lærerrådsmøde med frk. Sørensen og skolekommissionsformanden angående 

mulighederne for at tilrettelægge undervisning for lærerinde frk. E. Sørensen, Vranderup, i Seest 

skole fra skoleårets begyndelse 1. aug. 1959. 

Efter en gennemgang af børnetal og fag i de enkelte klasser enedes man om at give frk. Sørensen 5. 

klasse med ca. 16 børn og 25 ugentlige undervisningstimer. Herudover skal frk. Sørensen lave 2 – 5 

timer ekstra med andre klasser. 

Frk. Sørensen skal køres til og fra skolen – om morgenen med skolebussen fra Vranderup – efter 

skoletidens ophør på anden måde. 

Ordningen ventes at blive tilfredsstillende for alle parter. 

Til orientering på mødet blev det anført, at sognerådet på et møde i midten af maj 1959 vedtog at 

nedlægge Vranderup skole. 

Vedtaget af skolekommissionens flertal. 
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 Frk. Else Sørensen begyndte den 1.august 1959 som lærerinde på Seest skole. 
 

1.september 1959 blev frk. Else Sørensen takket for de 40 år ved Vranderup skole med en stor 

fest i Seest Forsamlingshus afholdt for hende af sognerådet og skolekommissionen med 

deltagelse af beboere fra Vranderup. 

 

 
                                                       Foto, stadsarkivet 

Sognerådsformanden Jens Ravn takkede frk. Else Sørensen for de 40 år ved Vranderup skole. 

 

 
Frk. Else Sørensen indgav den 6.maj 1961 afskedsbegæring til skolekommissionen med henblik på 

pensionering. 

 

Frk. Sørensen blev boende i sin bolig på Vranderup skole frem til den 21.9.1961, hvorefter frk. Else 

Sørensen forlod Seest sogn for at tage bopæl i Horsens med adressen Absalonsgade 12, hvor hun 

boede frem til sin død den 7.11.1985. Begravet på Horsens Øster Kirkegård.  

 

P.S. 

Alle direkte afskrifter fra kilder er skrevet i kursiv og med ” – ” omkring teksten. 
  

 
 

 


