
Et udsnit af Dybvad Skoles historie 

- fortalt af Jens Veien, tidligere skoleinspektør 

 
Skoleloven fra 1958 betød "købstadsordnede" forhold på alle landets skoler, og dermed 

også i daværende Skæve kommune. Man måtte ikke længere bevare de ikke-

årgangsdelte skoler - nu skulle der være årgangsdeling. I et landdistrikt som Skæve 

kommune fik det til følge, at al kommunal undervisning blev samlet i én skole, nemlig 

Skæve Centralskole, der hidtil havde heddet Dybvad Skole. I 1959 blev Stagsted skole 

nedlagt. De ældste klasser blev flyttet til Dybvad, mens de yngste fortsatte deres 

skolegang i Karmisholt skole. I 1961 blev Hugdrup skole nedlagt, hvorefter eleverne 

fortsatte i Dybvad. I 1962 var centraliseringen tilendebragt, idet også eleverne fra 

Karmisholt skole blev flyttet til Dybvad.  

Allerede i 1955 havde Dybvad fået en ny skole, og den gamle skole vest for byen blev 

nedlagt. Skolen har en videooptagelse fra den dag, førstelærer P. K. Sørensen tog flaget 

ned på den gamle skole, hvorefter han gik i spidsen for eleverne til den nye bygning på 

Skolegade, der senere blev omdøbt til Ørnevej. Få år senere, nemlig i august 1962, var 

eleverne fra hele området samlet i en udvidet skole med navnet Skæve Centralskole. De 

første år efter centraliseringen var der oprettet 8. klasse på Skæve centralskole. Men i 

1965 påbegyndtes der et samarbejde mellem Skæve centralskole og Dybvad realskole, 

idet eleverne fra centralskolen efter 7. klasse fortsatte deres skolegang på realskolen. På 

lærersiden bestod samarbejdet i, at enkelte lærere efter behov underviste på realskolen.  

I 1966 blev Dybvad realskole overtaget af Skæve kommune, således at der nu var to 

kommunale skoler i Dybvad, der arbejdede sammen. Centralskolens første skoleinspektør 

blev Th. Højbjerg, der kom fra Løgstør. Anker Poulsen, der havde været bestyrer på 

Dybvad realskole siden 1949, fratrådte sin stilling i 1970. Først blev Jens Veien 

konstitueret, fordi man arbejdede med en tanke om at sammenlægge de to skoler under 

samme ledelse. Men ministeriet sagde nej med den begrundelse, at der var for mange 

elever i de to skolebygninger, der desuden lå med en afstand på mere end 600 meter. 

Efter dette ministerielle afslag blev Jens Veien ansat i 1973. Samme år fik Th. Højbjerg 

den udmærkede ide at bytte eleverne på de to skoler i Dybvad. Efter at ideen var blevet 

godkendt i alle vedkommende nævn og råd, skete "den store skoleombytning" i sommeren 

1974. Elever og lærere fik ved fælles hjælp flyttet alt inventar fra den ene skole til den 

anden og omvendt. For at fremme transportlysten hos eleverne serveredes der 

henholdsvis pølser og sodavand, når man nåede frem med sin last af skoleborde, stole 

m.m.  

I forbindelse med skoleombytningen den 1. august 1974 vedtoges de to nye navne på 

skolerne. Realskolen blev til Østre skole, mens den hidtidige Skæve centralskole fik 

navnet Vestre skole. Måske ikke særlig påhitsomt, mens dog praktisk nok for dem, der har 

besvær med de fire verdenshjørner. Det var nu hensigten at fylde Vestre skole op med 

elever i takt med, at elevtallet faldt. Samtidig blev Østre skole anvendt i fuldt omfang, idet 



der blev oprettet en skolefritidsordning samt lidt senere et områdekontor, der tilsammen 

optog seks lokaler. Østre skoles dejlige udenomsfaciliteter blev indrettet til en legeplads 

med gode udfoldelsesmuligheder. I 1981 gik Th. Højbjerg af med pension. Samtidig blev 

det besluttet, at de to skoler skulle være under samme ledelse. Dette var nu muligt, fordi 

elevtallet var faldet markant, således at en sammenlægning nu kunne omfattes af 

gældende regler. Jens Veien fik nu ansvaret for begge skoler. Samtidig blev lærer Claus 

Olsson ansat som viceskoleinspektør. De to skolenævn blev ved det næstfølgende valg i 

1982 reduceret til et. Østre skole er senere solgt til Askovgården fra København, og solgt 

videre ti l et grønlandsk ungdomsprojekt. Vestre skole blev omdøbt til Dybvad Skole, og er 

nu en del af den fusionerede Hørby-Dybvad Skole. 

Dybvad Realskole: 

Den gamle realskole har en lang og spændende historie, som er fyldigt beskrevet i 

jubilæumsbøgerne "Dybvad i Dur og Mol" og "Dybvad fra Hedenold". Realskolen er en flot 

gammel bygning, især den ældste del fra 1918. Ved indgangen findes stadig den gamle 

klokke, som gennem årene er blevet benyttet af skolens "klokker", der var særlig populær, 

når han eller hun ringede ud til frikvarter. Jeg erindrer, hvordan min forgænger, Anker 

Poulsen, på den første skoledag efter jul og nytår konstaterede, at knebelen var 

afmonteret og forsvundet. Ved morgensang blev den efterlyst, og finderen kunne se frem 

til en dusør på to kroner. Jeg brugte samme taktik i 1970'erne, men da var findelønnen 

steget til fem kroner, men knebelen kom altid ti lbage. Klokken blev i øvrigt brugt til 

begyndelsen af 1970'erne, hvor en elektrisk klokke blev installeret.  

På skolens lange gang hænger der to messingaskebægre. De er meget specielle og 

praktiske – næsten kuriositeter. Smedemester Svend Heden var den snilde fabrikant. Med 

et askebæger inden for rækkeviddekunne de smøghungrende lærere og lærerinder 

opbygge formen til den næste lektion. Imens kunne eleverne så benytte sig af toiletterne 

eller gemme sig bag Sæbybanens vold. Da jeg i mit første år som skoleinspektør klagede 

min nød m.h.t. rygning på elevtoiletterne til den afgåede Anker Poulsen, kunne han trøste 

mig med disse ord: "Tag det bare roligt, Veien. De har røget sådan siden 1918." Problemet 

blev endelig løst, da elever, der havde forældrenes underskrift, kunne få et rygekort, 

således at de kunne ryge på bestemte tider på et bestemt sted. Spøgefulde lærere kunne 

herefter godt standse al tale om at anbringe en røgdetektor på toilettet!  

Skolebestyrer Clausen købte ti l rimelige penge tre brugte gaslygter i Aalborg. De blev lavet 

om til el og anbragt over hovedindgangen og ved Idskovvej. Den originale lampehænger 

ved hovedindgangen endnu, hvorimod de to nede ved den befærdede Idskovvej ikke 

kunne klare rystelser fra trafikken. Disse lamper blev udskiftet med to nye lamper, som 

Svend Heden lavede i begyndelsen af 1970'erne. Hvor mange mon der er klar over,at den 

gamle skole også omfattede Dybvad tekniske skole og handelsskole? Fra etableringen i 

1943 benyttede man den sparsomme plads, der var på Realskolen, men i 1949 fandt en 



større tilbygning sted ti l gavn for alle parter. Tidligere publikationer fortæller meget mere 

detaljeret om Dybvad tekniske Skole og Handelsskole.  

Dybvad skole  

Dybvad skole lå oprindeligt lidt vest for byen nær den nuværende omfartsvej. Bygningen, 

der i dag hedder Den gamle Skolegård, blev opført i 1900-01 og var Dybvads første 

kommunale skole. Dybvad by stammer ligesom den nu nedlagte jernbane fra 1899. 

Hugdrup fælled hørte på dette tidspunkt til Dybvad skoledistrikt. Fælledens børn gik derfor 

i skole i Dybvad, indtil børnetallet steg så kraftigt, at Hugdrupfælledens børn atter måtte 

vende tilbage til Hugdrup-området.  

Oprindelig var Dybvad skole en to-klasset skole med en enelærer. Men i 1913 blev der 

oprettet et lærindeembede. En tilbygning i 1917betød, at skolen blev 4-klasset. Den nye 

Dybvad skole, der blev bygget i Skolegade i 1955 – nu Ørnevej - omfattede fire 

klasselokaler samt faglokaler ti l sløjd, hjemkundskab og gymnastik. Desuden indrettedes 

et udmærket bibliotek, der desværre er nedlagt i dag, hvor kommunen har valgt en 

busløsning.  

Tilbygningen i 1962, der var en følge af centralisering, var det største byggeri i skolens 

historie – nemlig aula + sydfløj. Senere fulgte diverse udvidelser/ombygninger i 1974 

(mediatek- og fysiklokaleudvidelser), 1976 (skolekøkkenmodernisering),1985 

(kontorfaciliteter og biologilokale), 1994 (billedkunst- og træsløjdlokale samt fotorum). Og 

endelig i 1998 fulgte en ny fløj med børnehaveklasse, lokaler til 1.-3.klasse, fritidsordning, 

områdekontor, musiklokale, edb-lokale samt lyd- og billedredigeringsrum. Desuden blev 

lærerværelset og specialundervisningsforholdene forbedret væsentligt samtidig med, at 

der blev plads til det nye fag, natur/teknik.  

Karmisholt skole 

Karmisholt skole kan føres ti lbage til 1742, hvor skolen lå på Langholts Mark. I 1896 blev 

undervisningen henlagt ti l en nyopført skole, beliggende på Brøndenvej 114. Skolen blev 

udvidet i 1931 i forbindelse med, at en del af bygningen blev indrettet ti l lærerindebolig. 

Derimod blev en tanke om opførelse af en gymnastiksal aldrig realiseret. Ved 

centraliseringen i 1962 blev eleverne flyttet til Dybvad, efter at skolen havde været forskole 

fra 1959. Fra 1959 til 1962 gik de ældste årgange fra Stagsted distrikt på Karmisholt skole. 

Centralskolen i Dybvad var først klar til indvielse i august 1962 med et elevtal på 298.  

Lærerne ved Karmisholt skole skulle i forbindelsen med nedlæggelse af skolen overflyttes 

til Dybvad. Alfred Rønn Jensen blev syg og nåede ikke at flytte til Skæve centralskole, 

hvorimod Dorthea Rønn Christensen underviste der i en årrække. Ved hendes død i 1992 

oprettedes et legat, der omtales andetsteds.  

Hugdrup skole 



Hugdrup skole er opført fra 1865 til 1908. Bygningen ligger i dag på Fjembevej 63. I 1961 

blev eleverne fra Hugdrup skole flyttet til Dybvad. Skolerne i Hugdrup-området kan spores 

helt tilbage til slutningen af 1600-tallet. Mere aktuelt er det at nævne, at der i 1865 opførtes 

en skole i nuværende ejendom på Fjembevej 63, lige øst for Skæve kirke. Denne skole 

blev i 1908 erstattet af en ny skole på Hugdrupvej 13, og samme år ændredes skolen fra 

at være 2-klasset til at være 4-klasset. Dette betød, at der blev oprettet et 

lærerindeembede ved skolen. De sidste to år før nedlæggelsen - altså fra 1959 til 1961- 

var skolen forskole for Skæve centralskole. Efter nedlæggelsen var der i en årrække 

skjortefabrik (Zala) i bygningen, hvilket gav beskæftigelse til ca. 25 kvinder. 

Stagsted skole 

Stagsted-området fik sin første skole omkring 1742. Skolen hed Spånheden skole og var i 

mange år en omgangsskole. Dette bestod i, at en lærer betjente to eller højst tre "skoler." 

Dette foregik typisk i nogle få hjem, der lå centralt i et i øvrigt tyndtbefolket område. I 1844 

fik man eget hus til undervisningen. En ny bygning opførtes i1867. Endelig opførtes 

Stagsted skole på Stagstedvej 16 i 1900. Skolen udvidedes i 1917, hvor den blev 4-

klasset. I 1951-52 byggede man en gymnastiksal. Dette var for så vidt udmærket, men 

allerede i 1959 blev skolen nedlagt og eleverne kørt til Dybvad, bortset fra de yngste 

årgange, der blev flyttet til Karmisholt skole, indtil eleverne herfra  kom på den nye Skæve 

centralskole i 1962. Den ret dyre gymnastiksal blev ikke anvendt ti l sit formål i ret mange 

år.  

De to ansatte lærere ved Stagsted skole, nemlig Karen Christensen og Kristen Filtenborg 

flyttede til Dybvad skole sammen med de fleste af deres elever fra Stagsted, da skolen der 

blev nedlagt i 1959. Det var på dette tidspunkt, at Skæve kommune påbegyndte byggeriet 

af tjenesteboliger til de lærere, der blev forflyttet. De lærere, der blev ansat "udefra", fik 

anvist de noget dyrere lejeboliger i en årrække, indtil kommunen begyndte at sælge ud af 

disse boliger. Opførelse af lejeboliger/tjenesteboliger var meget almindeligt på landet i 

disse år. Fra kommunal side var disse boliger tænkt som et trækplaster for at tiltrække 

yngre lærere.  

Private skoler 

Foruden de nævnte lidt større skoler, der er beskrevet som et led i udviklingen fra mange 

små til en stor skole, skal nævnes sognepræst J. C. Ahrentecht privatskole, der 

eksisterede fra 1913-1916, Ovnstrup Friskole, der havde til huse på Blåkildevej 10 (den 

senere bolig for destruktionsanstalten Blåkildes direktør), blev oprettet i1920 som en 

protest bl.a. mod den lange skolevej for børnene fra Skæve Bro. Skolen lå på Byrdals jord, 

der senere sammen med skolebygningen solgtes til Jens Ebbesen Kyed, Knudseje Mark, 

der var ejer og formand for friskolen, indtil den blev nedlagt i 1940. Ovnstrup Friskole 

havde, da den var størst, 60 elever fordelt på to klasser. Lukningen hang direkte sammen 

med skolens placering nær ved destruktionanstalten.  



Private skoler i Dybvad 

Samtidig med Dybvads "grundlæggelse" blev der oprettet en skole på privat basis. 

Lærerinde var Dorthea Thomsen, ueksamineret, men med årskursus. Af en indberetning 

for skoleårene fra 1900-1904 fremgår, at der var 15 elever i gennemsnit, nemlig 7 elever i 

øverste klasse og 8 i nederste. Skolen havde til huse i den bygning, der i daglig tale 

hedder "Frederiksens ejendom" Bygningen ejedes dengang af Kristen Nielsen, Rykind. 

Det var i den samme bygning, der også var planer om at etablere en højskole - men her 

var det Hørby, der løb med sejren. Johanne Jensen, der var ansat ved Dybvad skole (den 

kommunale) i mange år, underviste vist nok også ved ovennævnte private skole i kortere 

tid. Eller måske var der tale om en anden privatskole for de yngre elever, der var oprettet 

af Astrid Albæk.  

Undervisningen i fru Albæks skole foregik i hendes private hjem i Tværgade (nuværende 

Tværvej 4). Fru Albæks hus blev opført af murer Christensen i 1906. Det blev solgt videre 

omkring 1909, men først i 1914 påbegyndte Astrid Albæk undervisningen. Senere blev 

skolen flyttet til forsamlingshusets li lle sal. Skolen havde kun elever til 

konfirmationsalderen. Men der var efterhånden et ønske fra forældre om at etablere en 

overbygning, således at det blev muligt at tage en realeksamen i Dybvad. Fru Albæk så 

sig ikke i stand til at påtage sig denne opgave. Hendes private skole ophørte i 1918. 

Samtidig blev Realskolen på Idskovvej bygget. Blandt de ansatte på skolen var fru Albæk. 

Skolelæge Gybels legat 

Frederik Gybel var i en årrække skolelæge i vort område. Ved sin død i 1979 efterlod han 

hele sin store formue til gavn for skolevæsenet i Sæby kommune. Legatet er vokset til 

flere millioner kroner gennem årene samtidig med, at skoler og skoleelever har haft storg 

læde deraf. Lejrskolen Vesterskov er et af mange resultater, der tager sit udspring i Gybels 

legat. Endvidere er der i løbet af 20 år uddelt gennem skolesygeplejerskerne i 

Dronninglund og Sæby kommune godt 2 mill. kr. ti l skolebørn med et særligt behov, der 

ikke kan opfyldes via det sociale system. 

Dorthe Rønn Christensens legat 

Ved sin kones død i 1992 oprettede Gerhardt Rønn Christensen på sin kones vegne et 

legat til fordel forskoleelever på Dybvad skole. Beløbet var fra begyndelsen kr. 100.000, 

men i 1995 udvidede Gerhardt Rønn hovedstolen til 200.000. Hovedstolen, der aldrig skal 

røres i henhold til fundatsen, skal tilmed inflationssikres. Det betyder, at skolen hvert år har 

midler ti l rådighed til blandt andet ekskursioner. 

Skolerejser og lejrskoler  

Skolerejser og lejrskoler har været en del af skolens undervisning gennem mange år. 

Mange gange har elever besøgt København, Bornholm, Sønderjylland m.m. De ældste 

årgange har også tidligere rejst til udlandet. Følgende lille episode fandt sted på en 



Englands-tur. Vi befinder os på færgen mod England. Eleverne står alle på øverste dæk – 

svarende til 8. sals højde - og kikker ned på det land, som de aldrig havde set før. 

Kameraerne kommer frem, og der fotograferes. Pludselig taber en af eleverne sit kamera. 

Vi fulgte det alle på turen ned mod vandet. Først siger den uheldige fotograf: "Åh for 

katten", men da apparatet rammer skibssiden, lige før det forsvinder i dybet, udbryder han: 

"Se, nu falder filmen også ud...!" Jo, én ulykke kommer sjældent alene. 

Fortælleevne 

Skolerne har en masse teknisk udstyr, hvilket er nødvendigt for at give en så god 

undervisning som muligt. Tavlen er stadig nem at håndtere og anvendelig. Men alligevel: 

Den gode fortæller er immervæk værdsat. Karen Christensen, der var "lærerinde" i 

Stagsted og Dybvad i ca. 40 år havde den evne at kunne fortælle. Nu afdøde Ahlman 

Christiansen, Brønden, var en tidligere elev hos hende. Han har fortalt mig følgende 

beretning fra en geografitime hos Karen Christensen: "I dag skal vi til Færøerne, børn. Er 

der nogen, der vil med?" Det ville de alle. "Nu skal vi op på fjeldet". Det vi lle de alle. "Nu er 

vi højt oppe. Nu nærmer vi os det sted, hvor fuglene lægger deres æg. Nu bliver stien 

smallere." - Så falder ordene fra en af eleverne: "Nu vil A ik' med længere op. A er ved at 

blive svimmel." Det levende ord bliver aldrig umoderne. 

Dialekter 

Dialekter har det med at forsvinde. Det er en skam, for dialekter er charmerende. En af 

vore elever fra 9. klasse var i praktik i Frederikshavn. Læreren kontakter, som man normalt 

gør, det pågældende praktiksted for at høre, hvordan det går. Jo, det gik fint. Eleven var 

dygtig, smilende, venlig, tjenstvillig osv., men der var et stort problem: Kunderne kunne 

ikke forstå hende. Men der er nu også langt fra Dybvad til Frederikshavn. For mange år 

siden kunne en elev fra Skæve-området fortælle følgende, uden at nogen spurgte, hvad 

det betød: "A so et røvhvål ude i skoven i gor. A stak en pej deri". Den himmerlandske 

lærer var lidt i tvivl: "Er han mon uartig…?'' 

 

Ovenstående er et redigeret udpluk af Jens Veiens beretning om ”Skolerne i Skæve sogn 

gennem 100 år” i bogen ”Dybvad 100 år”, udgivet i anledning af byens 100 års jubilæum 

som stationsby i 1999 


