
En trist skolehistorie 
 

Skoleforholdene i den søndre del af Vejrum sogn lå langt efter den nordlige del op 

gennem 1800-tallet. Ganske vist havde man et skolehus (på nuværende Tingvej 29) 

og en række skiftende lærere – men det var såkaldte omgangslærere – enlige mænd, 

der gik på omgang mellem elevernes forældre hver dag ved spisetid og ellers havde et 

lille værelse på loftet over skolestuen. 

Lærerembedet i søndre skoledistrikt var berygtet blandt seminaristerne som landets 

dårligst betalte, og det har formentlig haft en sammenhæng med, at såvel 

Ausumgaard som Skikkild havde egen huslærer og derfor ikke skulle bidrage 

økonomisk til den offentlige skole. 

Familien Jermiin på Ausumgaard havde desuden kaldsretten til skolen i Naur og 

bestemte som følge heraf også, hvem der skulle undervise på biskolen i Sir, der i 

første del af 1800-tallet kun fungerede i vintermånederne. Og de har formentligt ladet 

deres huslærer forestå undervisningen både på Ausumgaard og i Sir. 

Men den ordning fik en højst bemærkelsesværdig afslutning i 1842: 

Kongeparret Christian VIII og dronning Caroline Amalie var på besøg i Holstebro, og 

her reagerede dronningen omgående på en henvendelse fra en række fremmødte 

Sirboere om, at deres skole var brændt, og at de ikke havde penge til at bygge en ny. 

Dronningen var i forvejen kendt for sin støtte til børn overalt i landet og støttede også 

nybyggeriet i Sir. Herremanden på Ausumgaard, H. Helm Jermiin (1820-1902), afgav 

jord til skolebyggeriet, men overlod det også derefter til Dronningen at ansætte 

skolens lærere. 

Dermed fik Sir sogn en velfungerende skole tæt op ad den sydlige del af Vejrum sogn. 

Vejrum Søndre Skole kom endnu mere i klemme, og helt galt gik det, da den nye 

lærer i Sir i 1863 kom til at hedde Hans Jørgen Hansen (1843-1922). 

Kong Christian VIII var død i 1848, men enkedronning Caroline Amalie havde fortsat 

tanke for ”de kjære siir-boere” og i særdeleshed for lærer Hansen, som i de følgende 

år hentede penge fra Dronningens gemakker til etablering af aftenskole, kort til 

undervisning i geografi, indkøb af apparater til fysikundervisning, en husflidsskole, 

plantning af Krunderup plantage og oprettelse af Naur-Sir Skytteforening. 

Med årene blev hans navn så stærkt forbundet med Sir, at han tog navnet Hansen Sir, 

og desuden lykkedes det ham at blive valgt til Folketinget for Venstre i 1881, og her 

sad han i ni år. 



 

Lærer H.J. Hansen, Sir. 

 

 

Næsten samtidig – og måske derfor – beslutter sognerådet i Vejrum, at der må gøres 

noget for at bringe Vejrum Søndre Skole op på et lidt højere niveau, end det, den 

daværende, ugifte lærer, 21-årige Jens Jensen har kunnet klare. Han havde netop 

søgt grønnere græsgange, og stillingen var igen blevet ledig.  

Sognerådet ser muligheden for at købe ejendommen overfor skolebygningen (Nu 

Tingvej 28) og indrette den som lærerbolig for en lærer med familie – så kunne det jo 

være, at han ville blive lidt længere. Og man kunne jo også tilbyde den nye lærer 

stillingen som kirkesanger, hvis det har interesse, og til lærerboligen hører der en 

jordlod med alt, hvad det giver af muligheder for at supplere lærerlønnen. 

Valget falder på den 29-årige Jens Christian Christensen, der ganske vist er 

nyuddannet fra Gedved seminarium, men gift og har tre børn og snart efter et fjerde 

barn på vej. 

Og ansættelsespapiret bliver der i hvert fald ikke sparet på: 



 

 

Omkostninger er der derudover ikke mange af. De kommunale bevillinger til skolen 

lyder stort set kun på gulvsand, og i den sammenhæng kan man så spekulere på, om 

det store forbrug skyldes lærerens og elevernes manglende evne til at ramme 

spyttebakken, eller om man her i 1880’erne fortsat lægger sand på skolebordene, så 

eleverne kan øve sig i at tegne tal og bogstaver med en finger i sandet.  

Umiddelbart kan man i hvert fald ikke finde udgifter til tavler og kridt, men måske har 

den udgift været lagt direkte på forældrene, efter at de nu er sluppet for at have 

læreren på kost. Metoden med at skrive i sand var almindelig, da undervisningspligten 

blev indført i 1810. 



Kun to år senere var lærer Christensen fortid i Vejrum Søndre skole, men lærerparret 

fik rosende ord med på vejen til Grumstrup ved Horsens fra adskillige beboere i 

området, men det var samtidig en opsang til sognerådet om, at det snart var 

nødvendigt med en helt ny skole. 

 

 

Lærer Jens Christian Christensen og hustruen  

Kathrine Marie er her fotograferet nogle år  

efter fraflytningen fra Vejrum. 



 



 

Fra nabogrunden er det muligt at se både den gamle, nu grønne skolebygning til højre og den 

tidligere og nu grå lærerbolig til venstre i billedet. Læhegnet forhindrer dog, at man kan se 

vejen mellem de to bygninger. Det er vejen mellem Vejrum og Sir.  
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