Håndværkerforeningen for Haarby og Omegn/ Skolevej 6.
Ærede forening.
Vedlagt sender vi 5 stk lodsedler, som vi venligst beder Dem afsætte blandt Deres
medlemmer. Vi skal påbegynde opførelsen af en teknisk skole, og der skal bruges
mange penge, så vi håber, De gennem køb af disse lodsedler vil støtte sagen.
På forhånd tak
Håndværkerforeningen for
Haarby og Omegn

Sådan en opfordring blev i 1951 sendt til byens foreninger. Hvor mange penge
lodseddelsalget i foreningerne indbragte, ved vi ikke, men det var en fiks måde at
oplyse om projektet på og involvere så mange som muligt.
Forhistorien er den, at omkring 1919/1920 var en del håndværksmestre blev
enige om, at kvaliteten i de håndværksmæssige lærlingeuddannelser ville få et løft,
hvis ”man” fik oprettet en Teknisk Skole i byen, som skulle understøtte det
praktiske med noget teori.
5. februar 1920 blev foreningen: Håndværkerforeningen for Haarby og Omegn
stiftet og samme år startede undervisningen i Teknisk Skole med hjemsted i
folkeskolen – det nuværende sundhedshus på Møllevej.
En af initiativtagerne til starten af skolen – godt hjulpet af Møbelfabrikant C. M.
Madsen – var maskinmester på Saftstationen, J. P. Pedersen, der blev foreningens
første formand .
Vi skal frem til 1955 før alt er klappet og klart og indvielsen af den nye Tekniske
Skole kan finde sted på ”Milliongaden”, som vittige hoveder havde navngivet
Skolevej. Navnet kom af, at der i løbet af ganske får år blev opført tre store
byggerier på Skolevej: Haarby Skole, Haarby Mejeri og Teknisk Skole.
Alt inventaret blev leveret fra C. M. Madsen.
Budgetteret pris for opførelsen: kr. 100.000, hvoraf håndværksmestrene ydede de
10.000 kr.
Der har åbenbart været økonomiske problemer for Skolen, for allerede i 1960
overtager kommunen skolen for kr. 122.000.
I midten af 1960’erne sker der en centralisering og ændring i lærlingeuddannelsen,
der kommer værkstedsundervisning og dagskoler, hvilket gør Tekniske Skole i
Haarby overflødig.
Haarby Skole overtager bygningen og fra 1960 til 1965 er Poul A. Jørgensen leder af
en kommunal ungdomsskole. Senere har stedet været brugt til både
begynderundervisning og til 10. klasser.
Børnehaven ”REGNBUEN” overtager bygningen og har til huse her, indtil de flytter til
det nyetablerede ”BØRNEHUS” på Kærvangen i 2015.
Haarby Lokalhistoriske Forening ser en stor mulighed i at få forbedret både
lokaliteterne og placeringen. V i søger derfor om at få lov til at flytte til Skolevej 6.
Efter en noget lang ansøgningsperiode lykkes det. Vi flytter ind d. 1.1. 2017 i et
dejligt nyrenoveret hus med plads og faciliteter, som vi længe har efterspurgt.
Haarby Lokalhistoriske Forening
Hans Ove Olesen

