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Skoler i Vester Hassing 
Af Klem Thomsen  
I 1646 blev den første skolebygning i Vester Hassing  
opført på initiativ af fremsynede Vester Hassing-mænd  
– allerede 75 år før Frederik IV lod bygge 240 såkaldte 
rytterskoler.  
Vester Hassing skole var Kjær Herreds anden sogne -
skole, den første var blevet bygget få år tidligere i 
Horsens, det senere Langholt. 

Historien om den første skole i   
Vester Hassing og de 3 senere 
skolebygninger blev bragt i 
1998 i TING OG TIDER 1. 
Revideret maj 2019. 

Med kirkeordinansen(1 af 1537 finder vi de første kendte instrukser 
omkring undervisningen, hvoraf det fremgår, at degnene skulle un-
dervise sognets ”unge bonde folk” i børnelærdom og i katekismus. 
Undervisningen var yderst primitiv. Når søndagens første klokkering-
ning havde fundet sted, skulle degnen slå 15-16 klimt med klokken, 
som signal til ungdommen og børnene om at møde op i kirken, hvor 
de skulle tage plads i de øverste kirkestole. Degnen skulle da stille 
sig imellem dem, og med ”lyst og lempe” lære dem skriftsteder og 
salmer udenad, hvorimod der ikke var tale om hverken læsning, 
skrivning, regning eller andre af nutidens fag.  

Hvad Kjær Herred angik, havde kun få sogne en fastboende degn, 
så de fleste steder blev undervisningen besørget af en såkaldt løbe-
degn, der var en studerende fra Aalborg Skole. Dog må der ved siden 
af den offentlige undervisning have været noget privat undervisning. 
Det ses i al fald i 1600-tallet, at ikke så få bønder i Kjær Herred i 
det mindste kunne skrive deres eget navn. 

Der findes ikke tegninger eller 
fotos af den første skolebyg-
ning ved Vester Hassing Kir ke.  

Fotoet er taget fra kirke -
tårnet mellem 1926 og 33. 

Forrest til venstre ligger 
Kappelanboligen, Kirkevej 4, 
og ude på vejen - omtrent ud 
for gavlen - lå den byens første 
skole. Kirkevej går nu hen over 
stedet.  

Huset til højre er den tidli-
gere jordemoderbolig, hvor 
der nu er kirkens p-plads. 

Byens 3. skolebygning med de 
to karakteristiske kviste ses 
øverst til venstre.

(1  
forordning 
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Gode Vester Hassing mænd vedtog i 1646  
på et grandestævne at lægge jord til et skolehus   
I Vester Hassing fungerede den offentlige undervisning i 1500-tallet 
på ovennævnte måde, uden egentligt skolehus. Det blev der rådet 
bod på i 1646, hvor de gode Vester Hassing mænd samledes til et 
grandestævne(2, og enedes om at udlægge jord til et skolehus.  

Hvad granderne fra Vester Hassing på dette tidspunkt ikke havde 
mulighed for at vide var, at dér på det sted, hvor de nu var samlet 
og tog beslutning om at bygge Vester Hassings første skolehus, skulle 
byens tredje skolehus blive taget i brug 280 år senere.  
 
” - opbygge en Sogneskole i Vester Hassing Sogn og By,  
Gud til ære og Ungdommen til Forfremmelse i Gudsfrygt  
og gudelig Optugtelse...” 
Fundatsen af 6. august 1646 er bevaret, og lyder som følger: 
”Vi efterskrevne Lars Andersen og Niels Hansen i Stae, Ove Jørgensen 

og Peter Madsen i Gandrup, Jørgen Jensen, Jens Christensen, Lars 

Christensen, Jep Jensen Vester, Povel Rasmussen, Thomas Nielsen i  

Kiersgaard, Søren Nielsen i Trankier og Christen Sørensen, Grander i 

Vester Hassing, giør for alle vitterligt, at efterdi vi af Guds indflydelse 

og vor kære Sognepræsts Raad haver i sinde at lade opbygge en Sogne-

skole i Vester Hassing Sogn og By, Gud til ære og Ungdommen til For-

fremmelse i Gudsfrygt og gudelig Optugtelse, da haver vi fornævnte 

mænd, som var opnævnt og udtagen paa Sognestævne, med alle Sogne-

mænds Samtykke og Fuldmagt, med ærlig og fornumstig(3 Karl Thomas 

Christensen, Ridefoged til Aalborg Slot, som mødte paa sin gunstige 

Husbonds Vegne, ærlig og velbyrdige Mand Gunde Lange, kgl. Maje-

stæts Befalingsmand paa Aalborghus, hans Villie og Samtykke været 

tilhaabe(4 den 5. aug. 1646 paa et lidet Stykke Jord, liggende ved Ve-

ster Hassing Kirke, som kaldes Hørgaarden, som hørte Christen Madsen 

ibidem(5 til, hvilket han havde med sin gode Husbondes, førnævnte 

ærlig og velbyrdige Mand Gunde Lange hans Villie og Samtykke afsta-

aet til menige Sognsmænd og deraf rebet 7 Favne bred og 11 Favne 

lang til at bygge en Skole paa, og en liden Kaalsgaard dertil, hvormed 

vi haver samme Tid været i Vandbæks Kier, liggende i Vester Hassing 

Byes Fællig og til Vester Hassing Bye, og der udlagt fornævnte Christen 

Madsen, med alles Ja, Minde og Samtykke, og hver uden skade, et 

liden Stykke Jord til Eng, 14 Favne bred og 120 Favne lang, liggendes 

for Enden af det Stykke Jord, som samme afstod for det andet han af-

stod til menige Sognemænd, og til nøjagtig Vederlag i alles vores Nær-

værelse, hvilket Stykke Jord til Eng skulde efter denne Dag følge 

Christen Madsen og alle hans Efterkommere uigenkaldeligt og til ævin-

delig(6  Ejendom uden Klage og Paatale i nogen Maader. Ligemaade ud-

lagde vi et lidet Stykke Jord til Skoleholderen paa Hveedhaven, uden 

(2 
bystævne, hvor byens mænd, 
grander, mødtes for at  
beslutte ting af betydning for 
landsbyfællesskabet. 

(3   
fornuftige 
 
(4  
samlet 
 
(5   
på samme sted 
 
(6  
evig 
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Allerede på den første danske 
ABC fra 1649 findes hanen, der 
symboliserer årvågenhed.  

Den lodrette tekst indskær-
per: Gudsfrygt med arbejd(e) 
og lær(e) kommer børnene til 
stor ær(e).
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hver Mands Skade, med samme fornævnte Bevilling og Samtykke, 24 

Favne bred i Sønderenden, i Nørenden 14 Favne, i Længden 150 Favne, 

foruden Alfarvej, hvilket skulde følge Skolemesteren, som lærer bør-

nene, til sin Ophold og Føde og aldrig derfra tages, saa længe Verden 

Staar, og skal hver Mand beholde sit Digelukke og holde det ved Magt 

og Hævd, som de af Alderstid havt haver. Herhos bepligter vi os, me-

nige Sognemænd, saavel de, der ikke haver, som de, der haver Børn, at 

ville aarligen til Juul, efter gammel vedtagen Skik, give Skolemesteren 

af hver Gaard en Skieppe godt Korn og af hver Boel en halv Skieppe til 

en Løn og Betaling for de fattige Børn, som er født her i Sognet, at op-

lære dennem, der ikke haver Formue, hannem for sin Umage at betale 

og fornøje etc.” 
Det første skolehus i Vester Hassing kom til at ligge på en grund, 

der var godt 13 x 20 meter (273 m2), som så foruden selve skole -
huset skulle give plads til en lille kålhave, dvs. køkkenhave. Jorden 
blev udstykket fra et sted, som hed Hørgaarden. Desuden fik skole-
holderen et stykke engjord udenfor byen, som var på godt 26 x 282 
meter (7.456 m2).  

Foruden skolestuen var der i huset en stue, et kammer og et køk-
ken til skoleholderen. I skolestuen var der et langt bord med bænke, 
alt hvilede på nedstampede egepæle i lergulvet, og til opvarmning 
af lokalet brugtes en lerovn. Huset var i 1690 på 8 fag og havde et 
jordtilliggende, der var takseret til ”HK. 1 skp. 1 Alb.”  

Og hvor lå så dette første skolehus i Vester Hassing? Det fremgår 
ret så tydeligt af de gamle matrikelkort, at skolen havde matr. nr. 
32, senere 32e, og at den lå lige sydøst for Kapellanboligen,  
nutidens Kirkevej 4 (matr. nr. 22i). Matr. nr. 32e udgik af matriklen 
den 15. juli 1975. I dag går Kirkevej hen over stedet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

På matrikelkortet fra 1858 er 
matrikel nummer 32 tydeligt 

indtegnet ved det nordøstlige 
hjørne af matrikel nummer 22, 

Kapellanboligen. 
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Martin Luthers Katekismus var 
sammen med ABC’en de mest 
almindelige skolebøger.  

Opslaget forklarer i træsnit 
og ord Det femte Bud - Du må 
ikke slå ihjel. 

Den viste ”Dr. Morten Lut-
hers Liden Catechismus” er fra 
1780. Foto: Prins Carls Skolemuseum.
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Skoleholderen benævnes oftest med degnetitlen. Hans løn bestod 
af offer til højtiderne og desuden brændsel samt tiende af korn og 
kvæg, hvad der betød at lønnen som regel var lille og hang sammen 
med folks godgørenhed. Den første degn i Vester Hassing, som nav-
net kendes på er Peder Nielsen, som virkede her i 1661. 

I 1688 hedder degnen Peder Christensen Thord, og han kan indbe-
rette, at ”Til Sct. Hansdag gives af hele og halve Gaarde en liden 
Ost, men af mange slet ingen. Jeg kan ikke nogen højtidelig Offer-
dag faa over Vester Hassing 3 Sletdaler, thi nogen ofre Skilling og 
mangfoldige gaa forbi. Jeg nyder 1/6 af Korntiende, ringer Fredsens 
Klokke Aften og Morgen, ja, alle Prædikensdage, jeg betaler Kop-
skat, Familie og Folkeskat, Kirkens Messehagel og –skjorte, Kalk og 
Disk har jeg i Forvaring – og faar intet derfor. Biskoppens, Provstens 
og Sognepræstens Breve at befordre er mig ikke ringe Gravamina(7 
helst naar jeg til Ungdommens Overhørelse og ugentlig henkaldes”. 
Foruden de mange pligter overfor præsten var degnen lokalbefolk-
ningen behjælpelig, skrev vers ved højtidelige lejligheder og hjalp 
folk med at skrive skøder og lignende papirer.  

1690 beretter skoleholder Oluf Olufsen om Skolens Beskaffenhed: 
”Et Skolehus paa 8 Fag, hvortil et lidet Stykke Jord, taxeret for 1 
Skp., 1 Fdk., 1 Alb. Hk., hvoraf jeg kvartaliter skatter tit Kgl. May. 
Af hver Gaard en Skp. godt Korn for 3 fattige Børns Information, 
som ikke har Middel selv derfor at betale; men nu af en Del noget 
bekommes, af en Del slet intet. Faar jeg for hvert Barn, som ellers 
gaar i Skole, af Forældrene om Ugen 1 Skilling danske”.  

(7  
besvær/plage 
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Udskiftningskort over  
Vester Hassing by år 1800*. 
Her ses at Vester Hassings  
første skolebygning lå lige 

nordvest for kirken.  
Byens anden skole, der blev 

taget i brug i 1816, blev  
’Degnebolet’ som er kortets 

Degnegaarden, der ligger  
sydvest for Kirken. 

Byens tredie skole, der blev 
bygget i 1926 på ’Bomodet’, 

der ses øverst på kortet.  
Bomodet var samlingssted 

for Grandestævnet, der i 1642 
besluttede at opføre  

byens første skolehus.  
* Kortet er gengivet fra 

Værnfelt, Kr.: Bidrag til Kjær 
Herreds Historie. Steder og 

Navne i Vester-Hassing.  
I: Jyske Samlinger 1937.
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Blandt de efterfølgende degne finder vi Thue Christensen, Oluf 
Michelsen Wedschefeld og Peder Thomassen. I 1731 hedder degnen 
Laurids Hortulan, og i dennes tid kan degnekaldets indkomster i 1742 
opgøres til: ”Degnekaldets visse og uvisse Indkomster kan ungefær 
beløbe sig til: I korn 11 Tdr. Rug 15 Tdr. Byg, i Offer, Accidenser og 
Smaaredsel(8 alt i alt 100 Sldr”.  

På den tid bestod rollingen (degnens bolig), stuehuset af 15 fag, 
stald og fæhus af 5 fag og laden af 10 fag, og ”Disse Huse ere alle i 
god stand”. 

1816 solgtes skole og Jord til Lars Thomsen Toft i Nr. Toftegaard. 
Der holdtes nu skole i Degneboligen, og Sognedegnen blev tillige 
Skolemester.” 

Dette første skolehus i Vester Hassing var i brug fra 1646 til 1816. 
Ved et salg af matr. nr. 32 i 1854 kaldes parcellen en jordlod, altså 
var der ikke længere en bygning på denne parcel. 

(8  
småtterier
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Niels Michaet Nielsen, der var 
lærer på skolen i det gamle 
Degneboel fra 1910 til 1914 

har fotograferet skole-  
pigerne Inger Eriksen, en 

ukendt pige, Katrine Eriksen,  
Gudrun Christensen og Ester 

Jacobsen foran skolen.  
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Eleverne på skolen i det  
tidligere Degnebol, der også 
blev kaldt Degnegaarden, foto-
graferet sammen med skolens 
tre lærere omkring år 1920.



Skolen flytter 1816 til den gamle degnebolig 
Vester Hassings første skolehus fungerede som skole indtil 1816, hvor 
huset blev solgt, og skolen flyttede herefter til ”Degnebolet”, den 
gamle degnebolig, hvad der gav større og nyere faciliteter.  

Børnetallet voksede efterhånden, og skolen måtte udbygges et par 
gange, ligesom det i 1907 blev nødvendigt at udvide lærerstaben til 
to lærere.  
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Skolen flyttede i 1816 til  
”Degnebolet”, den gamle  
degnebolig. 
Fotoet er taget omkring 1908. 
 
De mindre elever stillet op til 
fotografering på legepladsen, 
der havde både klatrestativer 
og gynger.  
Fotoet er taget omkring 1908.

Fortsættes næste side

Hals Arkiv



 Side 7 af 10 

Elevtallet voksede dog stadig, og i 1916 måtte man ansætte en 
lærerinde, som fik til opgave at undervise de mindste elever.  

Denne skole, som lå på nutidens Frederik Jensensvej, hvor i dag 
Børnehaven Kastanien er placeret, fungerede til 1925 rindede ud. 

Lærerinde Jensine Gregersen 
blev ansat i 1916 og står her 
med sine elever. 
 
Den kønne veranda ved lærer-
nes have er fotograferet 1910.
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Skolen opføres på stedet, hvor granderne 280 år tidligere  
besluttede at bygge Vester Hassings første skolebygning 
Herefter blev skolen flyttet til den plads, der i gammel tid hed ”Bo-
mode”, d.v.s. bymøde. Det er stedet, hvor der i fordums tid blev 
holdt bymøde eller grandestævne, og som tidligere nævnt dermed 
også stedet, hvor planerne for Vester Hassings første skolehus blev 
lagt. Byggeriet af skolen blev indledt den 6. april 1925 og den 6. ja-
nuar 1926 kunne skolen, som det havde kostet 96.000 kr. at opføre, 
indvies. Det er denne skole, som i dag af Vester Hassings beboere 
benævnes den gamle skole, beliggende på adressen Tårnvej. I dag 
anvendes bygningerne dels til beboelse og dels af FDF. 

I tiden, hvor skolen på Tårnvej var i brug til undervisningsformål, 
kunne man fejre to store jubilæer. I 1946 fejrede man 300-års ju-
bilæum for det første skolehus i Vester Hassing, og i 1976 fejrede 
man 50-års jubilæum for den fungerende skole.  
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Skolebyggeriet gik igang i 1925 
og i januar 1926 blev den nye 
skole indviet.  

Den lokale murermester 
Anton Hald stod for byggeriet 
af skolen. 

Regningen for byggeriet af  
skolen og de tilhørende lærer-
boliger var i 1926 på i alt 
96.000 kroner.

Fortsættes næste side

Hals Arkiv



Men imellem disse to jubilæer, i 1962, skete der store ændringer 
for skolevæsenet i Vester Hassing. Sognerådet i den daværende 
Øster og Vester Hassing Kommune, det var før kommunesammenlæg-
ningen, besluttede sig for at bygge en stor centralskole i Gandrup, 
der skulle fungere for hele kommunen. Dette betød, at Vester  
Hassing Skole kom til at fungere som forskole, og kun de tre yngste 
klasser blev undervist her, mens de større klasser skulle undervises 
på Gandrup Centralskole; en ordning, som Vester Hassing borgerne 
protesterede kraftigt imod. baggrunden for sognerådets beslutning 
var Folkeskoleloven af 1958, der så at sige indførte købstadsordnede 
forhold i landkommunerne.  

I 1970 kom så kommunesammenlægningen, og Hals Storkommune 
opstod. Samtidig begyndte den store udflytning, specielt til Vester 
Hassing området, børnetallet steg kraftigt, og i 1975 toppede elev-
tallet på skolen i Gandrup med over 800 elever, og det blev nødven-
digt at udbygge skolerne. Måske hjalp de tidligere protester til, for 
da man i 1976 holdt skolejubilæum i Vester Hassing, var man alle-
rede i fuld gang med at planlægge bygningen af en ny skolebygning 
på Bakgårdens jorder. 

Den nye Vester Hassing Skole 
Den nuværende Vester Hassing Skole blev indviet i 1978. Hallen i  
Vester Hassing stod klar i 1977, og dette år undlod man for første 
gang i mange år at sende 4. klasserne fra Vester Hassing til Gandrup. 
De blev i stedet undervist i Hallens foreningslokaler. Året efter  
flyttede de over på den nye skole, som blev indviet 7. august 1978. 
Prisen for skolen var ca. 20 millioner kr. og det første år var elev- 
tallet på 285 børn. 

Der har været skoler i Vester Hassing – i til undervisningsformål 
byggede huse – siden 1646, d.v.s. nu i 2018 i 372 år. Den første skole 
ved kirken var i brug i 170 år, den anden på Frederik Jensensvej i 
110 år, den tredje på Tårnvej i 51 år, og den fjerde skole på Halsvej, 
vest for byen, har i skoleåret 2018 taget hul på sit 41. år.  Side 9 af 10 

Vester Hassing Skole i  
25-års jubilæumsåret 2003.
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Den nye skole blev indviet i  
august 1978.  

Byggesummen var på ca. 20 
millioner kr. og i det første år 
var elevtallet på 285 børn.
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