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Gl. Kongevej 12  
Matr. nr. 1a  og 1e 

1879  
16. september 1879 bliver den 
’nye’ Gandrup Skole indviet og 
kommer til at fungere som byens  
2. skolebygning frem til 1920.  

Ifølge Gunner Sørensens skrift 
”Erstedsminde” fra 2017 fik 
lærer hr. Ersted ved indvielsen 
overrakt Dannebrogsmændenes 
hæderstegn, Dannebrogsordnen. 

Valdemar Ersted var lærer fra 
1849 til 1901. Han byggede i 
1901 Gl.Kongevej 6 som bolig  

I Årsskrift 2002 for Hals Muse -
umsforening og Akiv fortælles, at 
Gandrup formodentlig fik sin før-
ste skolebygning kort før 1700.  

I en indberetning fra 7. juni 
1800 står at den første Gandrup 
Skole-bygning har 8 fag, hvoraf 
de 4 bruges til skolestue 4 fag er 
bolig for skoleholderen. 

Gandrup Skoles 
ældste elever 
sammen med  

”den flittige og 
duelige”  

lærer Nicolaj 
Jacobsen  

omkring1910. 
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Fortsættes næste side

1920  
Gandrup Skole flytter fra Gl. 
Kongevej 12 til den nybyggede 
og større skole på Aalborgvej  
- nu Skolevænget 8-14.  

Gandrup Skole fra 1879 til 1920 - og derpå Alderdomshjem 
Siden 1879 har Gandrup Skole haft til huse på Gl. Kongevej 12. Den nye skolebygning blev op-
ført i løbet af foråret og sommeren 1879. 

Gandrup fik formodentligt sin første skolebygning kort før 1700, men før den tid havde byen 
en skoleholder, som underviste i storstuen på en af byens gårde.

Skolens elever foran skolen på  
Gl. Kongevej i begyndelsen af 
1900-tallet. 
Foto: Sognekort, Hals Arkiv.



1920  
Den forladte skolebygning bliver 
indrettet til Alderdomshjem. 

Alderdomshjemmet fungerede 
indtil 1988, da Værestedet i 
Gandrup blev bygget. 

Der har været flere bestyrere 
af alderdomshjemmet. I 1921 og 
1930 viser Folketællinger at det 
første bestyrerpar var Johanne 
og Christian Nielsen, som des-
uden var fiskehandler.  

Senere fulgte Karen Hansen,  
Karen Margrethe ?, der blev gift 
med læge Johannes Stenum 
(Jensen), Hejlesen, Guldbæk og 
Kirsten Kristensen, der var den 
sidste bestyrer fra 1/12 1977 og 
indtil lukningen. 

I Johanne og  Thomas Christian 
Nielsen tid kom også yngre 
mænd (40-50 år) på Alderdoms-
hjemmet. De havde ofte tjent på 
gårdene, men når det liv var for -
bi, kom de med deres fattige 
ejendele til hjemmet, men pas-
sede eksempelvis et arbejde på 
Gandrup Teglværk. 

Fru Guldbæk var en meget 
økonomisk dame, så beboernes 
beklædning var flikket sammen 
af slidte dele, som nattevagten 
syede sammen, når der ikke var 
andre  pligter. Der var heller ikke 
mange beboere, da hun flyttede, 
men det blev ændret, da Kirsten 
Kristensen kom til. 
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1944-06-22 
Vester og Øster Hassing kommu -
ne får skøde på matr. nr. 63 u, et 
mindre jordstykke syd for alder-
domshjemmets have. 
 
1979-07-18  
Hals Kommune får skøde på 
matr. nr. 33 b.  
 
1988  
Da der ingen tinglyst adkomst 
var, blev der indkaldt til ejen-
domsdom. Hals Kommune fik 
dommen 14/10 1988. 
 
1988-12-28 
Hals Kommune sælger ejendom-
men til Hals Boligforening. 

Hals Boligforening, Afdeling 11, 
ombygger ejendommen til at 
rumme flere mindre lejligheder.

Gandrup gamle skole fra 1879,  
som her er fotograferet fra  

havesiden, blev omkring 1920  
ombygget til Alderdomshjem.  

Foto: Hals Arkiv.


