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Skolerne
i lokalområdet
Det har været en lang men sjov proces at skrive og finde 
billeder og oplysninger om de mange skoler, der har 
været i lokalområdet. Vi ved, at ikke alle er med, der har 
været skoleundervisning mange steder. Inden skolevæs
net blev sat i system med skolelove, var der undervis ning 
i stuerne på mange gårde. Den første skolelov kommer 
i 1739, hvor Kong Christian den 6. påbyder, at der skal 
være skoler i alle sogne. Kong Christian den 6. var meget 
religiøs og havde få år forinden indført tvungen konfirma
tion og undervisning i læsning, skrivning og regning men 
mest religion. (Katekismus).

Opsyn med skolerne blev overladt til kirken, og bispen 
kom på visitats hvert 3. år og provsten derimellem. Helt 
frem til 1934 var det præsterne, der havde tilsyn med 
skolerne. Egentlig fortsatte det derefter i de forskellige 
skolekommissioner, hvor præsten tit var formand. En del 
af skolerne har det været svært at finde oplysninger om, 
mens der ved andre findes rigtig meget.

Hvis du har andre oplysninger om en af skolerne, som  
vi ikke har fået med, vil vi meget gerne vide det, så vi 
kan få det med næste år. Du kan henvende dig til  
lokalhandbogen@gmail.com
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Allerede i 1575 var der »degnebol« i Aulum. Det lå 
umiddelbart nord for den gamle murindhegnede 
kirkegård, altså hvor der nu er kirkegård.
Et degnebol er en lille gård, hvor degnen kan bo og 
som kan give en indtægt til degnen. Sådan var det 
bare ikke altid. Degnebolet i Aulum havde en ret 
omtumlet tilværelse, og da den tilhørende jord var 
ret god, lige så god som præstegårdens jord, var 
der flere, som gerne ville have indtægten derfra. I 
et kongebrev fra 1575 skriver kong Frederik d. 2., 
at degnen selv skal have degnebolet og indtægten 
derfra, så man må gå ud fra, at det ikke var tilfæl
det på dette tidspunkt. I 1585 skriver præsten i Au
lum, Jørgen Jensen, i et åbent brev, at Poul Munk til 
Krogsdal har givet præsten og hans hustru lov til, så 
længe de lever, »at beholde, bruge og nyde alt hvad 
der tilhører degnebolet af ager og enge.« Det kunne 
der ikke laves om på i deres tid. Man kunne så tro, at 
det ophørte med dem, men sådan kom det dog ikke 
helt til at gå, for også den næste præst nyder godt 
af degnebolet. Man skal huske, at de fleste bønder 
var fæstebønder og som sådan ikke ejede noget og 
heller ikke bestemte noget, de var underlagt herre
manden. Bønderne glemte dog ikke degnebolet, og 
de klager over at der ikke er nogen i sognet, der kan 
lærer deres børn at læse og skrive. Johan Borker
sens, der er superintendent over Ribe stift, får det 
lavet sådan at præsten kan beholde indtægten fra 
degnebolet men skal give degnen 10 rdl. Desuden 
opretter Berte Friis, enke efter Albert Skeel på Ler
grav, et skolelegat på 200 rdl. inspecie, og deraf 12 
rdl. i årlig rente som tilfalder den siddende degn, hvis 
han ellers »opfører sig ordentlig og lærer børnene 
katekismus og at læse og skrive«. Legatet bliver 
oprettet i 1641, og hvert år på Sankt Mikkels dag 
bliver der udbetalt renter. Legatet virker indtil 1681; 
dér bliver Lergrav solgt, og der bliver ikke længere 
udbetalt renter af legatet. I 1688 bliver der atter ro
det op i degnebol sagen, og i en dom fra Hammerum 

Herredsting i 1692 overtager degnen, som på dette 
tidspunkt er Peder Graversen, degnebolet mod at 
give præsten en erstatning. Desuden skal beboerne 
lønne degnen efter en forordning, der blev  lavet ved 
dommen på Herredstinget. Sagen slutter dog ikke 
her, for skolehuset i Aulum er lejet ud, og først den 
23. august 1736 indgås der en overenskomst mellem 
herremanden på Lergrav, Anders Opitz, og Provst  
Vitus Bering om at lejeren den 1. maj 1737 fraflytter 
skolehuset, og degnen kan dermed flytte ind.
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Aulum Gl. Skole, 1948Aulum Gl. Skole, Markedspladsen 12, bygget 1830, 

ophørte som skole, da Byskolen blev færdig i 1925

Lærere / degne ved skolen: 

16621690 Christen Jensen
16901714 Peder Graversen
1714? Christen Nielsen
17281745 Christian Pedersen Buur 
 (Huslærer på Lergrav)
 Løbedegne fra Holstebro latinskole.
      ?1769 Andreas Åle
17691774 Jens Christensen Lund
17741781 Jacob Christensen Brøndum
17811825 Jacob Falch
18251860 Lars Jørgensen 
 (Sidste lærer ved skolehuset 
 nord for kirken. Han flyttede med
  over i den nye »gamle skole« 
 på Markedspladsen 12)
18601891 Peter Jespersen Korsholm
18921924 Andreas Simonsen
19241926 Lars Peter Jørgensen
 (Den sidste lærer ved den gamle
  skole. Han flyttede med over 
 i Byskolen, Markedspladsen 4.)

I 1901 blev der oprettet en forskole, (Pogeskole). 
Den lå, hvor KFUM i dag er placeret. Forskolen fun

gerede indtil Byskolen blev bygget i 1925. 

Aulum Gl. Skole

Nord for kirken, Aulum
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Aulum Byskole, 1959Aulum Byskole, 1925

Aulum Byskole, 1949

Aulum Byskole

Markedspladsen 4, Aulum

Skoleledere / lærere: 

1925  Førstelærer Lars Peter Jørgensen.
 Kun et år efter døde han. 
19271952 Førstelærer Julius Brandt Livbjerg. 
19521981 Skoleinspektør Kristian Schriver. 
19832000 Skoleinspektør Oscar Clausager 
 Krogsgaard. 

2000 Skoleinspektør Bettina Huber. 

Aulum Byskole står færdig i 1925.
Skoleloven i 1958 stillede større krav til klasseværel
serne, som gør, at en stor udvidelse er nødvendig. 
Med denne lov blev Aulum Byskole udvidet til at om
fatte flere af de andre skoler i sognet.
I 1961 blev Lundby, Skjærk og Varhede skoler lukket, 
mens skolene i Ljørring og Kilde fik lov at fortsætte 
som forskoler til 1970.
2015 blev Aulum og Hodsager skoler til en fælles 
skole med børn på begge skoler.
Aulum har 460 børn fra 0.9. klasse.
Hodsager har 60 børn fra 0.5. klasse.                                      
Skolen hedder i dag AulumHodsager Skole.
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Aulum Kristne Friskole startede i 1988 med 23 elever 
i bhkl.6. kl.
Ved opstarten var der ansat 3 lærere.
Skolen lejede sig i starten ind i det tidligere missions
hotel (KFUM).
I 1991 flyttede skolen i egne lokaler på Østergade.
Skolen har i dag ca. 150 elever i 0.9. kl. og 25 ansatte, 
hvoraf 12 er lærere, mens de øvrige er pæda goger og 
teknisk/administrativt personale. 
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Aulum Kristne Friskole

Østergade 11, Aulum

Skoleledere / lærere: 

19882000 Kirsten Lindgren.
20002013 Thomas K. Pedersen
2013  Henrik Olesen

Feldborg Frie Børneunivers – skoleledere: 

20152017 Johnny Beier Hessellund
2017 Annette Vejs

Feldborg Frie Børneunivers

Bredgade 76, Feldborg

Feldborg Skole – skoleledere / lærere:

19581988 Pedersen
19881991 Karsten Søberg
19912014 Gerda Søndergaard
20142015 Konstitueret skoleleder Ulla Boe Nielsen

Da Feldborg Central Skole var færdigbygget i 1958 
blev de to gamle skoler, Over Feldborg Skole og Ne
dre Feldborg Skole nedlagt og eleverne flyttet til den 
nye centralskole. Ved 50 års jubilæet i 2008 blev der 
holdt en stor fest i hallen hvor alle de gamle klasser 
var inviteret.
I 2014 traf Herning Byråd den skelsættende beslut
ning at Feldborg Centralskole skulle lukkes. En grup 
 

pe borgere i byen tog initiativ til en arbejdsgruppe, 
som skulle undersøge, om der var grundlag for 
at oprette en friskole i de gamle skolebygninger.  
Der var stor opbakning og det var starten til Feldborg 
Frie Børneunivers.
I 2015 nedlægges den kommunale skole. Feldborg 
Frie Børneunivers overtager bygningerne.
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Opført i 1860, med en senere tilbygning til »fattig
huset«. 

Her underviste Anders Michelsen, »Hedens degn«, i 
36 år fra 1867.

Biskole i Nedre Feldborg

Langgade 90, 7540 Haderup

Opført i 1902, hvorefter der blev oprettet et selvstæn
digt lærerembede.
Indtil da havde der været afholdt skole i en stue til den 
nu nedrevne »museumsgaard« Poulsensminde nær 
Feldborg Statsskov. 
Nedre Feldborg Skole bliver nedlagt i 1958, og ele
verne kommer til Haderup Centralskole. Skolestuen 
med alt inventar bliver overdraget til Haderup Museum, 
hvor det nu kan ses. Skolestuen giver et godt indtryk af 
en typisk hedeskole i perioden 19001960.

Skoleledere / lærere: 

19021929 Jørgen August Holm
19291958 Niels Christen Teglborg
1958 Skolen nedlægges og eleverne
 flyttes til Haderup Centralskole.
              N. C. Teglborg fortsætter 
 som bibliotekar 

Nedre Feldborg Skole

Herningvej  52, 7540 Haderup

skoler
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I 1902 blev der bygget en ny skole i Over Feldborg, 
som fungerede frem til 1958, da den nye centralskole 
blev indviet. Den gamle skole bliver ombygget til 
lærerboliger. I 1988 bliver bygningen revet ned for at 
gøre plads til pensio nistboliger.                                                                                                         

Over Feldborg Ny Skole, skole fra 1902-1958

I 1874 oprettedes en biskole i Over Feldborg i en til
bygning til sognerådsmedlem Christian Fiskers gård 
»Nygaard« (det nuværende Bredgade 88). Læ reren 
skulle også undervise i Gråsand biskole i Grove. 
Skolen fungerede på dette sted, indtil den i 1886 blev 
ramt af et lyn og nedbrændte. Herefter blev der i nog
le år afholdt skole på gården Agerskov (Skovvej 5).
I Over Feldborg Skole tillod elevtallet også opret
telsen af et lærerindeembede. 
I det hele taget må man konstatere, at Feldborgsko
lerne har været gode til at fastholde lærerkræfterne: 
Holm i 27 år, Taulborg i 30 år, frk. Vad i 32 år og H. K. 
Hansen i ikke mindre end 50 år.

Der var følgende lærerinder, hvoraf den sidsnævnte 
nåede med over i Centralskolen:

Over Feldborg Skole 

Bredgade 88, Feldborg

Skoleledere / lærere: 

19011903 Mette Jensen Tranum
19031912  M. Buch
19121914  Kirsten Mathiasen
19141921  Mikkelsen Linde
19211925  Karen Marie Noe
19251957  Nielsine Johanne Vad

Over Feldborg Ny Skole

Tusbækvej 915, Feldborg 

Skoleledere / lærere: 

18831905 Thomas Henriksen
19051954 H. Kr. Hansen
19541958 Pedersen
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Faarbæk Skole, 1948

Først Omgangsskole, siden Biskole.
Bygget 1885, ombygget 1903 
med ny skolestue.
Nedlægges i 1958, hvor eleverne 
flyttes til Haderup Centralskole. 

skoler

Skoleledere / lærere: 

18791891 Hans Peter Petersen
18911893 Johannes Martin Pedersen
18941898 Chr. Christensen Bruun
18991901 Peder Pedersen
19021904 Jens Holm
19041908 Jens Christian Andersen
19091912 N.L.G. Rasmussen                                          
19131924 Carl Knudsen                                    
19251928 Jørgen A.M. Pedersen
1928? Martin Johannes W. Woller
      ?1958 Lærer Hald

Faarbæk Skole, 1885-1958
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Faarbæk Skole

Fårbækvej 1, 7470 Karup



I 1914 var der licitation over byggeriet af Hingebjerg 
og Gedbo Skole. Der var indkommet 17 tilbud. Ar
bejdet blev overdraget den lavest bydende. Det var 
mu rermester Niels Chr. Jensen, Holstebro. Han ville 
bygge begge skoler for 15.600 kr. 
På Gedbo Skole skulle der være et klasseværelse og 
beboelse til læreren og hans familie. Der var ingen 
gymnastiksal.

Fagenes fordeling er: Religion: 3 timer  Dansk: 7 ti
mer  Skrivning: 2 timer  Regning: 3 timer  Historie, 
Geografi og Sang: 1 time hver. Om sommeren tillæg
ges 1 time med udendørs gymnastik. 
Endvidere fremgår det af sognerådsprotokollerne, at 
lærerens hustru nogle år har undervist i håndgerning 
og er blevet honoreret med 1015 kr. 
Denne timefordeling er stort set uforandret i hele sko
lens levetid. 
Juleferien er på 12 dage, høstferien (sommerferien) 
på 30 dage, kartoffelferien (efterårsferien) på 6 dage, 
påskeferien på 5 dage. Valdemarsdagen, kongens 
fødselsdag og fastelavnsmandag er fridage.

Der er allerede her i 1920 opsat bestemte mål for, 
hvad eleverne skal opnå i løbet af deres 7 år lange 
skolegang:

Skriftlig dansk: At ethvert normalbegavet barn kan 
skrive modersmålet nogenlunde fejlfrit. 

Mundtlig dansk: Læsning klart og tydeligt med for
ståelse. Kendskab til de ti ordklasser samt analyse.

Religion: Kendskab til Luthers lille katekismus  nog
le salmer. Bibelhistorie og uddrag af kirkehistorien.   
Nogen orientering i Ny Testamente.

Historie: Kendskab til vort fædrelands historie, lidt 
kendskab til verdenshistorien. 

Geografi: Kendskab til jordens lande og folk. 

Skrivning: At nå en tydelig håndskrift ved benyttelse 
af overintendant Jørgensens skrivesystem. 

Regning: At nå til at kunne regne og forstå opga verne 
i Chr. Hansens Regnebog II. del, eller tilsvarende reg
nebog. 

Sang: Melodierne til de mest kendte salmer og 
fædrelandssange.

Skolens mest kendte lærer er lærer Jens Hansen, 
som var enelærer på skolen i næsten 40 år. 
Skolens første lærer Hjalmar AsschentfeldHansen 
var også en markant lærer, som kommunikerede 
ivrigt med sognerådet i skolens første år for at få den 
nye skole godt i gang. Han skriver til sognerådet en 
uges tid før skolen skal indvies. Han gør her opmærk
som på, at han gerne selv vil stå for rengøringen for et 
passende vederlag. Han håber, at både sognerådet 
og børnene vil blive fornøjede med ham som lærer.
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Gedbo Skole, 1958. Skole fra 1914-1964. Mellem 30 og 50 elever i hele perioden 
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Gedbo Skole

Gedbovej 1, 7500 Holstebro       

Skoleledere / lærere: 

19141916 Hjalmar AsschenfeldtHansen
19161955 Jens Hansen 
19551957 Vikarer (fru Nissen og Rostgaard) 
19571961 Morten Petersen Leth
19611964 E.C. Sørensen
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Sognerådet i GroveKølvrå beslutter, at alle eleverne 
skulle flyttes til den nye skole i Kølvrå, der var byg
get i 1953. Efter protester blandt beboerne i Grove 
sogn blev der bygget en ny skole på Vistorpvej 26, 
hvor »bitte klasse« 1.4. klasse blev undervist af lærer 
Knud K. Jensen. De ældre elever blev flyttet til Kølvrå 
Skole, hvor der senere blev oprettet 8.9. klasse. 
Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev Grove 
Kommune splittet mellem Karup og AulumHader
up Kommune. I den forbindelse blev eleverne fra 
Grove sogn flyttet til Haderup Centralskole. Skole
bygningerne bliver samlingssted for Grove sogn 
(sognegård). Efter lærer Knud K. Jensens død bliver 

privaten indrettet som lejrskole for alle skolerne i  
AulumHaderup Kommune. 
Inden Grove Skole bliver oprettet, er der biskole i 
Gråsand og senere omgangsskole.    

Lærere i Gråsand: 

1863? Jens Chr. Nielsen lærer i Gråsand          
18851895  Peter Lauersen vinterlærer i Gråsand 

Grove Skole

Vistorpvej 23, Grove, 7540 Haderup

Omgangsskole, senere Biskole, i Graasand.
Bygges i 1894 og lærerembedet oprettes.
Skolen flytter i 1935 til nye bygninger på den anden 
side af vejen. Bygningerne er i dag privat bolig.

Skoleledere / lærere: 

18951900 J. Chr. Simonsen Henriksen
19011904 Hans Jessen Hansen
19051907 Peder Antonsen
19081912 Frands Peder Frandsen
19121941 Jens Christian Jensen
19411945 Hans B. Rasmussen
19451952 ?
19521971 Knud K. Jensen
 (Flytter med over i den nye skole,
 Vistorpvej 26, hvor han er lærer 
 alle årene).

Grove Ny Skole

Vistorpvej 26, Grove, 7540 Haderup

skoler



Opført i 1834 og fungerede som skole indtil 1904, 
hvor en nye skole bliver opført på Kirkevej 9, Haderup
Der havde siden 1668 været sædedegn i Haderup 
sogn, men først i 1834 opførtes en degnebolig med 
skolestue.

Haderup Gamle Skole, 1950

Haderup Ny Skole opført i 1904

Haderup Skole, Kirkevej 9 

set nede fra Jens Jensens Anlæg

Skoleledere / lærere:                                                                        
19041906  Axel Andersen
19061908  Chr. Chr. Møldrup
19091913  Christen Larsen Thorø

19131958  Søren Kortegård
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Haderup Gamle Skole

Hedevej 3, 7540 Haderup

Lærere / degne: 

17891836 Frantz Rantzau Møller
18361867 Peder Andersen
18671904 Anders Michelsen

Haderup Ny Skole

Kirkevej 9, 7540 Haderup
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Haderup Centralskole, 1978
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Haderup Forskole

(Åbakkevej 10)

Fra ca. 19461947 bliver Missionshuset »Saron« 
brugt som forskole, fra 1949 flyttes forskolen til Gran
bakken 2. 

Lærerinde Anna Noes var første og eneste lærerinde 
i alle årene indtil flytning til Haderup Centralskole i 
1958.
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Haderup Centralskole 

Skolevænget 1, 7540 Haderup

I midten af 1950’erne besluttede det daværende 
sogneråd for HaderupFårbækFeldborg at erstatte 
de fire mindre skoler i området: Haderup (Kortegård), 
Haderup forskole (Anna Noes), Fårbæk (Hald) og 
Neder Feldborg (Teglborg) med en centralskole, 
baseret på 7 årgangsdelte klasser. Arkitekt var 
Hempel, Lemvig, der i øvrigt har præget Nordvestjyl
lands skolebyggeri, således også – og samtidigt – 
Feldborg Centralskole. 
Sognegården og skolen stod færdige i 1958, og 
ved en festlig indvielse d. 1. maj blev de nye loka
ler taget i brug. Der var 5 almindelige klasselokaler 
+ skolekøkken, skolebibliotek, sløjdsal, gymnastik
sal og desuden et lille lærerværelse med glaspartier 
ud mod legepladsen, så der kunne holdes øje med 

aktiviteterne. Bag skolen blev der indrettet en stor 
sportsplads. 

Skoleledere / lærere:                                                                     
19581993 Knud Elbrønd Pedersen
19931996 Per Urdenholt
19962008 Jørgen Nydam
20082014 Erik Søgaard
20142014 Lotte Sønderby
2014 Dorthe Vestergaard

skoler

Haderup Centralskole, 1959
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Oprettet 1932
Nedlagt 1956

Hallundbæk Skole var forskole for Hodsager Gamle 
Skole på Hodsagervej 63.
Hallundbæk og Hodsager forskoler var træbygninger. 
De  er fra 1932 og blev bygget af tømmerhandler Chr. 
Laugesen, Aulum. Han lejede dem ud til kommunen.
Der har sandsynligvis været en skole før denne. 

Der har i Hallundbæk været biskole fra 1880 til 1893; 
det vides dog ikke med bestemthed, hvor den har lig
get, måske Toppergårdvej 9, Hodsager. 

Hallundbæk Skole, 1961
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Hallundbæk Skole

Hodsagervej 75, Aulum

Skoleledere / lærere:                                                                         
 Fru Pedersen
 Kvindelig vikar
19491956 Gerhard Vad
19541956 Kresten Sørensen
 (Han var sidste lærer og flyttede 
 med til Hods ager Centralskole)

Lærere ved Biskolen i Hallundbæk:                                                                         
18821885 Peter Chr. Nielsen   
18851888   Jacob  Kiilerich,  
 vinterlærer i Hallundbæk Biskole. 
 (Senere læge i Haderup) 
18881889   Peter Weje Sørensen Borup   
18891890 Anders Jensen Præsholm   
18901893   Niels Jensen (Skolen lukkes) 

Hallundbæk Biskole
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Hodsager Gamle Skole, 1948

Hodsager Gamle Skole, 1955
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Hodsager Gamle Skole 

Hodsagervej 63, Hodsager, 7490 Aulum

Skolen blev opført på Toppergård Mark og taget 
i brug i 1893. Skolen var en udflytning af skolen 
i Hods ager, som på daværende tidspunkt lå på en  
grund vest for kirken ned mod engen. Denne skole 
vest for kirken var skole fra omkring 1830. 
I 1832 blev Hodsager anneks under Aulum. 
Skolen på Hodsagervej 63 fungerede indtil 1956, 
hvor man flyttede tilbage til Hodsager by, til den nye 
centralskole.
Den første lærer var Søren Christensen Kiilerich. Han 
var også lærer på skolen vest for kirken og fulgte 
med over på Hodsagervej 63 i 1893. Kiilerich var 
samtidig med lærergerningen også organist og kirke
sanger ved Hodsager Kirke. I 1908 blev Søren Vad 
Jensen lærer. Han var ligesom sin forgænger også 
kirkesanger. 
I 1949 blev Søren afløst af sin søn Gerhard Vad Jen
sen som i 1956 blev den første leder af Centralsko
len. I 1931 var der 100 elever i skolen på 2 klasser. 
Fra 1932 til 1956 var skolen hovedskole for forsko
lerne i Hodsager by og Halkjærhuse.

Disse blev opført som træbygninger og blev an vendt 
som forskoler for de yngste børn.

Skoleledere / lærere ved Hodsager Skoler:                                                                         
18771903 Søren Chr. Kiilerich
19031907   Chresten Jensen  
19081948   Søren Vad Jensen
19481956 ?   
19561985   Gerhard Vad Jensen
19851991 Gunnar Verner Willumsen
1991 Monika Nielsen (konstitueret fra 1/5)
19912002 Frode Vanggaard (fra 1/9)
2002 Monika Nielsen (konstitueret fra 1/8)
20032005 PoulErik Damgaard
20062009 Anna Nees
20102013 Ole Dommer Nielsen
20132015 Martin Mose

Aulum-Hodsager Skole:

2015 Bettina Folke (fra 1/8)
   



Hodsager Centralskole, 1957
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Skolen blev indviet den 4. april 1956 med delt
agelse af næsten 300 af sognets beboere.
Den første skoleleder var Gerhard Vad. Han blev i 
1978 ansat som skoleinspektør og var ansat indtil 
1985.
Skolen blev i 196061 udvidet til en 7. klasses 
skole, og i 1973 blev der yderligere bygget 3 nye 
klasseværelser. I 1980 var der ca. 100 elever fra 1. 
til 7. klasse. Nu er der ca. 60 elever i 0.5. klasse.
I 2015 fik Hodsager skole og Aulum skole fælles 
ledelse og skolebestyrelse.
I Hodsager Minder står der, at den første skole i 
Hods ager er fra omkring 1830.
Den blev bygget med degnebolig på en grund 
vest for kirken ned mod vandingskanalen.
Inden da havde man sommerskole, anneks skole 
under Ørre.
Fra 1832 var Hodsager anneks under Aulum.
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Hodsager Centralskole 

Hovedgaden 15, Hodsager, 7490 Aulum

Hodsager Centralskole

Hodsager Forskole

Hodsager Forskole lå inde i 
byen. Læg mærke til kir ken i 
baggrunden. Skolen var for
skole for Hodsager Gamle 
Skole på Hodsagervej 63.
Hallundbæk og Hodsager for
skoler var træbygninger. 
De  er fra 1932 og blev bygget 
af tømmerhandler Chr. Laug
esen, Aulum. Han lejede dem 
ud til kommunen.



Kilde Skole, 1961

skoler

Skolen er færdigbygget i 1885 og fungerer som skole 
indtil 1970, hvor eleverne flyttes til Aulum Byskole.
Inden skolen bliver bygget, blev der holdt skole i den 
vestlige fløj af det gamle stuehus på Kilde Mølle
gaard, som hørte under hovedskolen i Ljørring.
I 1901 var der 69 børn i distriktet som var fyldt 7 år.
Skolen blev nedlagt i 1970, og 24 elever kom i Aulum 
Byskole.
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Kilde Skole

Kildevej 10, Aulum

Skoleledere / lærere:                                                                         
18851888 Knud Jensen
18881891 Bertel Andersen
18911933 Julius Peter Jensen
19331947 Ejner Christian Sørensen
19471955 Evald Winkler
19551956 Vikarer
19561959 Sigfred From
19591965 Vikarer
19651970 Grethe Ertbjerg



Den nye skole kom til at ligge tæt på den gamle 
skole. Den blev færdigbygget i 1925 og funge rerde 
som skole indtil 1969, hvor den blev nedlagt og ele
verne flyttet til Aulum Byskole.

Ljørring Ny Skole i baggrunden

Ljørring Ny Skole, 1947

Skoleledere / lærere: 

18291843  Biskole i lejede lokaler. 
 Læreren kommer fra hovedskolen 
 i Aulum
18431860  Er stadig biskole men om vinteren  
 ansættes »et dueligt Subject«
1844 Lorentz Severin Helt
1845  Morten Jensen Møller
1848 Jeppe Sandal
1849 Christen Jensen Majgaard
1860  Jacob Madsen Aagaard

18601885 Skolen bliver hovedskole 
 med Kilde som biskole.
1861 Søren Pedersen
18611863 Kjeld Jensen
18631868 Rasmus Andreasen Geltzer
1868  Søren Jensen
18681875 Johan Bitsch Lauridsen
18751877 Søren Chr. Kiielerich
18771919 Jens Christensen
19191947 Chr. Søren Vestergaard Mikkelsen
19481956 Johs Holm
19561959  Bjørnholt
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Ljørring Gamle Skole 

Ljørringvej 28, Aulum

Ljørring Ny Skole 

Ljørringvej 26, Aulum  

Ljørring Gamle Skole.

Opført i 1863 og fungerede 

som skole for alle børn  

i Ljørring indtil den nye skole  

blev bygget i 1925. 

Indtil 1959 fortsatte 4.-7. klasse

i den gamle skole, hvor der 

også var aftenundervisning 

for egnens ungdom

Skoleledere / lærere:                                                                         
19251957  Undervisningen blev varetaget  

af småbørnslærerinder og vikarer, 
bl.a. Margrethe Bjerrehus Pedersen, 
Anna Mikkelsen, Frk. Larsen  
og Frk. Hansen

19571970 Inge Marie Steensen
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Lundby Skole, 1922.

I haven foran skolen er det skolens første lærer K. J. Yde 

med Hustruen Anne Katrine og deres børn Kaj og Lilly

Bygget i 1922 og fungerede som skole indtil 
sammenlægningen i 1961.

Lundby Skole, 1948
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Lundby Skole 

Lundbyvej 12, Aulum

Skoleledere / lærere:                                                                          
19221937 Karl Jensen Yde
19371940 Vakancelærere
19401943 Anna Mikkelsen
19431947 Agnethe Larsen
19481961 Kirstine Østergård Nielsen
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Skjærk Skole, 1953

Bygget i 1917 og fungerede som skole indtil 1961 
hvor eleverne blev flyttet til Aulum Byskole.
Den første lærer var Jens Laurits Lausen, som var 
lærer i 33 år indtil 1951.
Skolen blev bygget på en meget central plads i Skjærk 
på N. Melgaards mark i det nyoprettede skoledistrikt.
Skolerne i Aulum var ved at være overfyldte, og en 
del af børnene fra den nordøstlige del af Skjærk og 

Skærbæk gik til Nygaard Skole i Ørre. Dem ville man 
gerne have »hjem« til undervisning i sognet.
Det var en stor opgave for det nye lærerpar. De flyt
tede til Skjærk den 6. november og skolen blev ind
viet d. 7. november. Den nyoprettede skolekreds 
var sammensat, så der kom elever fra de overfyldte 
skoler i Aulum, Varhede, Ljørring samt de elever, der 
havde gået i Nygaard skole.

På billedet er det lærer Bertel Andersen og hans 

kone Madsine og mellem dem børnene Jens Peder, 

Søren og Sidsel. Yderst til venstre er det formodentlig 

lærer Mikkel Larsen, 1909

Fungerede som skole indtil 1937, hvor den nye skole 
på Gammel Skolevej blev bygget. 
Til skolen hørte ca. 28 tdr. land sandet jord, hvoraf en 
del lå hen som hede, men nok til at der kunne holdes 
4 køer og et par heste. Skolen blev som de fleste 
opvarmet med en kakkelovn i et hjørne, som regel 
fyret med tørv.

lo
k

a
lh

is
to

rie

Skjærk Skole  

Sønder Skjerkvej 14, Aulum

Varhede Gamle Skole 

Varhedevej 9, Aulum                                                            

Skoleledere / lærere:                                                                     
18751881  Anders Jensen Præstholm
18811891  
18911908  Bertel Andersen
19081935  Mikkel Andersen
19351949  Simon Amnitsbøl

Skoleledere / lærere:                                                                       
19171951 Jens Laurits Lausen
19511958 Niels Underberg
19581961 Åse Børsen

Varhede Gamle Skole, 1955



skoler
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Varhede Ny Skole, 1962Varhede Ny Skole, 1950

Vinterskole fra 1880 til 1892 i lejede lokaler.
Skolebygning  fra 1892 til 1958.

Yllebjerg 

Skole,1991
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Varhede Ny Skole 

Gammel Skolevej 4, Aulum     

Yllebjerg Skole  

Hodsagervej 52, Aulum                                                 

Skoleledere / lærere:                                                                  
18851901 Jens Poulsen
19021906 Carl Sørensen
19071909 Jens Kr. Pedersen
19091919 Chr. S. Vestergaard Mikkelsen 
 Flyttet til Ljørring skole og 
 bliver den første lærer der.
19201923 Anders Peter Olesen
19241936 Kristen Kristensen
19361947 Hans Albert Nielsen
19481949 Georg Bech Poulsen
19491952  Aninus Pedersen
19521954 Vakance
19541956 Poul Kragelund
19561958 Vakance, hvorefter skolen 
 nedlægges og eleverne 
 flyttes til Hodsager skole.

Skoleledere / lærere:                                                                         
19351949 Simon Amnitsbøl 
 Flyttede med fra den gamle skole.
19491954 Jens Ettrup Nørgård
19541957 5 vikarer
19571961 J. E. Ulnitz

Skolen stod færdig i 1931. Det var samme arkitekt 
som havde tegnet lægeboligen Søndergade 10, Au
lum og dyrlægeboligen Jernbanegade 11, Aulum. 
Årsagen til at man byggede en ny skole var uenighed 
om den nuværendes skoles beliggenhed. Ejerne af 
Lergrav og Grønkjær havde åbenbart stor indflydelse 
på beslutningen om beliggenheden.  
Skolen skulle placeres midt imellem disse to gårde. 
Til skolen hørte et stykke jord, her kunne der dyrkes 
grøntsager, så de var selvforsynende. 
I sidebygningen var der toilet til eleverne foruden en 
hønsegård og svinesti.  

I havesiden blev der anlagt en frugthave hvor ele
verne fik lov til at plukke af frugterne. 


