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Vejen tekniske Skole 

 

 i Realskolen - Jyllandsgade 2  

1900 - 1907 

 

- før egen bygning i Ahorngade 3 - 

 

Fra Vejen Sogn i Malt Herred - Et Stykke Kulturhistorie 

ved Søren Alkærsig - 1940 

Paa Haandværkerforeningens Initiativ blev der 5. November 1900 

dannet et ”Teknisk Selskab”, især netop med Undervisningen for Øje. 

Johannes Lauridsen, der her som overalt gerne vilde fremme de Unges 

Dygtighed, blev Medlem af Bestyrelsen og tilbød Aftenskolen Plads i den 

samme Sommer byggede Realskole, gratis i 5 Aar. Tilbudet blev 

modtaget, vel ogsaa fordi Byens Virksomhed mere og mere trak ad 

Stationen til, og det allerede dengang var stærkt paa Tale, at 

Haandværkerhuset skulde sælges. Samtidig blev det vedtaget, at 

Aftenskolen nu skulde hedde ”Vejen tekniske Skole”, og Planen blev 

fastere end hidtil. Undervisningen skulde strække sig over 20 Uger, á 5 

Aftener á 2 Timer = 200 Timer; den ene Aften skulde bruges til Foredrag.  

 

Den Vinter (1900-01) var der 62 Elever med 6 Lærere, og Udgiften er 

nu oppe paa 1265 Kr. Kommunetilskudet var 70 Kr., og man fik saa 

ogsaa for første Gang Statsstøtte, 50 Kr. Det er altsaa givet, at 

Offervilligheden blandt Byens Haandværkere og andre har været ret stor. 

Forøvrigt var det vel rimeligst, at vil man ikke føre Skolens Begyndelse 

tilbage til 1881, at man da standsede ved den her nævnte Begyndelse 

paa Realskolen. 

 

De første Aar paa Realskolen gik Arbejdet godt. Man holdt en Slags 

Afslutningsprøve ved Vinterens Slutning, Elevarbejderne blev fremlagt 

og bedømt, og nogle Præmier var udsat, først til et Beløb omkring 30 

Kr., siden dog en Del mindre, nogle Elever faar ”rosende Omtale”. 

Fagene er væsentlig de samme som før, dog er Tegning betydelig 

udvidet (Frihaands-, geometrisk, stereometrisk og Fagtegning). Lærerne 

er nu som før især Kommuneskolens, dog efterhaanden med mere 

Støtte fra Mestrenes Side. Der bliver nu indført Timebetaling for 

Lærerne, i Førstningen 50 Øre, siden 75 Øre, nogle Lærere synes de 

skulde have 1 Kr., men det mener Bestyrelsen af Teknisk Selskab ikke 

at kunne gaa med til. 

 

En Tid synes Interessen at være noget svækket baade hos Mestre og 

Lærlinge. Der bliver saa Vinteren 1905-06 taget Beslutning om, at der skal 

agiteres for at vække større Interesse. Dette maa være lykkedes, thi i 

1907 dristede man sig til, Haandværkerforeningen og Teknisk Selskab i 

Forening, at bygge egen Skolebygning, den nuværende tekniske Skole. 
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”Tiden” – 15. Maj 1903 

 

Vejen tekniske Skole - 

- afholdt St. Bededag sin Udstilling af Elevernes Arbejde for sidste Vinter, ved 

hvilken uddeltes 10 Præmier til de, der skønnedes at have været de 

fremmeligste og flittigste i hver Klasse. 

Elevernes Antal har været mellem 30 og 40, fordelte i 3 Klasser, og der har 

været undervist 4 Aftener om Ugen fra Oktober til April, 2 Timer hver Aften, 

dels i Stereometri og Fagtegning, dels Frihaandstegning og geometrisk 

Tegning samt i Dansk og Regning. 

De fremlagte Arbejder vidnede om god Flid og Fremgang, og da det for den 

vordende Haandværker gælder om at opnaa den størst mulige tekniske 

Dygtighed for at klare sig i Konkurrencen, maa det haabes, at de unge 

Mennesker, for hvem de tekniske Skoler er oprettede, flittig vil besøge disse 

og lægge Flid i deres Arbejde; men for at vække og vedligeholde Interessen 

hos de unge maa man vente, at baade Forældrene og Haandværksmestrene 

yder de tekniske Skoler den Velvilje og Paaskønnelse, de virkelig fortjener 

— x — .  


