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Den jydske Haandværkerskole (DjH) er en erhvervs- 
skole, der uddanner elektrikere, tømrere, køleteknikere 
og plastmagere. Derudover tilbyder skolen EUX-ud-
dannelserne til EUX-elektriker, EUX-tømrer og 
EUX-plastmager. I EUX-uddannelserne kobles der en 
gymnasial del på erhvervsuddannelserne, som giver 
adgang til at læse videre.

DjH’s historie går tilbage til 1928, hvor skolen blev 
grundlagt som en selvtændig skole, der dengang ud-
dannede landhåndværkere – primært tømrere. Gen-
nem dens næsten 90’årige historie har skolen været 
gennem en rivende udvikling, så den i dag kan tilbyde 
unge mennesker spændende og udfordrende uddan-
nelser i et inspirerende skolemiljø.

Skolens elever kommer fra hele landet, og langt den 
største del bor på skolehjemmet. 24-timersskolen er 
et koncept udviklet på DjH, hvor elever har adgang 
til værksteder og teorilokaler døgnet rundt. De kan 
arbejde med deres projekter, når de føler sig inspireret. 

Den jydske Haandværkerskole
Som en del af 24-timersskolen tilbyder Learning-
Center sparring og støtte til elever fire aftener om 
ugen. Tutorer og lektievejledere står klar til at inspi- 
rere, hjælpe og komme med ideer til elever på alle 
niveauer.

DjH tilbyder efteruddannelse inden for el, køl og plast. 
Derudover bliver der tilbudt kurser inden for ved-
varende energi. Flere og flere eksterne samarbejds- 
partnere vælger at holde et kursus eller møde på DjH. 
Kursisterne indlogeres på DjH’s kursushotel.

Køkkenet, der hører til skolen, sørger for forplejning af 
elever og kursister i bistro og restaurant. Hver efter-
middag og aften er caféen under skolehjemmet Vidar 
åbent for elever og kursister. Her kan købes drikkeva- 
rer og snacks og caféen er rammen om en hygge- 
stund med kammerater - måske over et spil pool eller 
dart.

 

Hadsten er med sine god 8.000 indbyggere den 
største af tre større byer i Favrskov Kommune. De to 
andre er Hammel og Hinnerup.  Favrskov kommune 
hører under Region Midtjylland.

Fra Den jydske Haandværkerskole (DjH) er der 10 – 
15 minutters gang til stationen og bymidten, hvor 
der findes flere supermarkeder, frisører, banker, 
apotek, Matas og en række detailbutikker. Overfor 
stationen ligger Modelbane Europa, der er et besøg 
værd med sine to store modeljernbaner. Flere større 
erhvervsvirksomheder har adresse i Hadsten. Blandt 
andre Expedit, K.R. Hospitalsudstyr A/S og Svend 
Hoyer A/S. Hadsten er en skoleby, der som eneste by 
i Favrskov kommune rummer både en højskole, et 
gymnasium, en husholdningsskole og en erhvervs- 
skole: DjH blev etableret i 1928.

Ung by med rødder i fortiden
Stationsbyen Hadsten, næsten midt mellem Randers 
og Aarhus, opstod omkring den østjyske længde-
bande, der blev indviet i 1862. Jernbanen går gen-
nem en smuk ådal side om side med Lilleåen.  

Hadsten

Midt i Hadsten er der etableret en lille park om-
kring åen kaldet Lilleåparken eller ’Engen’ med stier 
og bænke – ganske velegnet til rekreativt formål. 
Lilleåen er kendt som en af Danmarks bedste 
fiskevande med mulighed for at fange havørred. Går 
man lidt videre gennem ådalen og passerer Vestre 
Ringvej inviterer Sølund skov til motion ad flittigt 
brugte skovveje og -stier. Der er ca. 2 km til skoven 
fra DjH.

Navne på byens gader og pladser vidner om, at 
driftige mænd gennem tiden har tilbragt nogle år af 
deres liv i byen.  
 
En af de mere kendte er læge Frits Bergmann Larsen 
- i folkemunde kaldet ’Mirakeldoktoren’. Han gjorde 
i 1864 krigen tjeneste ved fronten og havde opnået 
stor menneskekundskab, som han med held brugte 
i sin praksis. Dr. Larsen var landskendt og patienter 
strømmede til med tog fra nær og fjern. Også den 
berømte folkemindesamler Evald Tang Kristensen og 
frihedskæmperen Frits-Johan Blichfeldt Møller skal 
nævnes, når det gælder store mænd fra Hadsten.

På toppen af bakken i den sydlige kant af byen ligger 
Over Hadsten kirke, der er en gammel middelalderkirke 
fra omkring år 1200. Som byen senere voksede til, blev 
der behov for en større og mere central kirke. Sct. Pouls 
kirken blev i 1919 bygget på jord doneret til formålet 
af Dr. Larsen. Kirken er opført i nyklassicistisk stil, hvor 
arkitekten Hans Jørgen Kampmann lod sig inspirere af 
Københavnsk kirkebyggeri.

Navnet Hadsten er kendt fra 1432 som Halstiern, der 
kan tolkes både som indsø og stejle bakker og henviser 
til det meget markerede landskab, omkring Lilleådalen. 
Arkæologiske udgravninger viser, at der har levet men-
nesker i dalen siden 2.000 år f. kr. 



  

I Hadsten finder du:
Den jydske Haandværkerskole

Supermarkeder 

Apotek, boghandel, modeforretninger, Matas, skoforretning, blomsterforretningog banker.

Bibliotek.

Modelbane Europa – med to store modeltogbaner.

Lilleåparken eller ’Engen’ er godt område at motionere i, samtidig kan du hurtigt og nemt nå 
Sølund Skov med mange stier – ca. 2. km. Lilleåen er et af Danmarks bedste fiskevande.

Station med togafgange i nord- og sydgående retning flere gange i timen.

 z Danmark er 42.925 km2 stort 
med et befolkningstal på 5,7 
mill. 

 z Danmarks hovedstad og største  
by er København, den  
næststørste er Aarhus.

 z Danmark er et sikkert land at 
færdes i – Danmark er nr. 2 i det 
globale fredsindeks.

 z Drikkevandet i Danmark er  
noget af verdens bedste og  
kan drikkes direkte fra hanen. 
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