
1887 Fensten Skole  

Indtil 1896 var Gosmer Halling Sogn opdelt i 3 skoledistrikter, Fensten, Gosmer 

og Halling.   

Fensten Skole  

 
Fensten gl. Skole 1894, Fenstenvej 23  

 
Foto: Fensten Skole 1927 – Skole fra 1897 til 1963  



Den 1. oktober 1897 afholdtes der auktion over Fensten gl. skolebygninger. 

(Hvornår den gamle skole blev bygget, vides ikke). Børnene på den tid blev 

ofte sendt på arbejde i stedet for i skole.  

 

 
Kopi fra sognerådsprotokollen 1.10.1897  

Ved 1. auktion over Fensten gl. skolebygninger solgtes kun udhuset for 350 kr.   

11.11. 1897 tages den nye skole i brug i Fensten.  

12. oktober 1892 omtales lærer Bagger (i sognerådsprotokollerne) på 

Fensten Skole, men fra den 15.december 1899 var det 

lærer Conrad Grove, der var førstelærer i Fensten 

Skole helt frem til 1938.   

 

Sognerådet havde travlt i disse år med at bygge skoler og ansætte lærere. 

  

31.7.1907 

 

tegningerne over tilbygningerne til skolerne i Hou, 
Halling, Gosmer og Fensten godkendes– tilbygningerne 

var et ekstra klasseværelse til de mindste børn. 

(forskolen)  

 

 



I 1907 bestod sognerådet af: N. Hjortshøj, Jørgen P. Jørgensen, Rasmus 

Mogensen, H. von Holstein Rathlou, L. Andreasen, John Richardy, Chr. 

Christensen, Hans Frandsen, Mads P. Jensen  

3.3.1910 vedtog sognerådet at bygge gymnastiklokaler i Halling og 

Fensten, men leje Gosmer Forsamlingshus i Gosmer til 

gymnastiksal.  

17.1.1918 besluttede sognerådet, at udskifte taget på Fensten og Halling 

gymnastiksale, fordi tagene var utætte. Pandepladerne blev 

solgt og erstattet med tagpap 

 

 

31.1.1918 fra et flertal i skolekommissionen forelå forslag om, at Halling 

eller Fensten Skole skulle afgive en lærerinde til fordel for Hou 

Skole. Dette forslag vedtoges af sognerådet. Ifølge lodtrækning 

skulle Halling afgive sin lærerinde. Et mindretal i sognerådet P. 

Pedersen, Søren Jacobsen, C.P.  

Færgemann og Elmer Pedersen stemte for ansættelse af en 

anden lærer i Hou og køb af et hus til forskole.  

 



Lærer Conrad Grove, Fensten Skole blev valgt til værgerådet 

(et kommunalt råd til varetagelse af socialt belastede og 

forbryderiske børn og unge).  

 

 Tilbuddene på tækning af Fensten og Halling gymnastikhuse 

åbnedes, og arbejdet gik til Th. Frandsen og snedker P.M. 

Pedersen, Hou for en pris af 290 kr.  

 

 

7.2.1930 meddelte lærer Conrad Grove, Fensten Skole, at fra 1. maj 

1930 ville Fensten Skole være for lille, hvorfor sløjdlokalet 

måtte tages i brug til skoleundervisning og sognerådet måtte 

finde et andet sted til sløjdlokalet. Samtidig meddelte han, at 

der var for få skoleborde.  

21.3.1930 behandlede sognerådet en tegning til en tilbygning til Fensten 

Gymnastikhus.  

22.12.1934 36 forældre i Fensten skoledistrikt ønskede et forældreråd 

valgt. 

26.5.1935 søgte lærer Conrad Grove, Fensten om at gå på pension efter 

godt 35 års virke. Den 1. november startede Th. Hansen, som 

førstelærer i Fensten Skole.  

 

”I 1937 var skolevæsenet stadig delt i en landsbyordnet og købstadsordnet 

skole, hvorfor børn fra landdistrikterne ikke havde adgang til mellemskolen. 

Loven lagde derfor op til en opbygning af centralskoler i landdistrikterne med 

henblik på at dæmme op for denne ulighed, og den havde til formål at styrke 

landsbyskolernes faglige undervisning. Men moderniseringsinitiativerne blev 

forsinket af 2. verdenskrig og efterlod en væsentlig forskellig skolegang 

mellem land og i by”.  

 



 

11.4.1938 indkaldte sognerådet til skolemøde på Turisthotellet i Hou på 

baggrund af den nye skolelov af 18. maj 1937. Lærer, 

lærerinder, skolekommission og samtlige forældreråd fra 

kommunens 4 skoler.   

Temaet var nedlæggelse af skoledistrikter, og der var 4 

forslag til diskussion.  

  

1. Centralskole for hele kommunen  

2. To fælles skoler for hele kommunen  

3. To fællesskoler 1 for Hou og 1 for resten af 

kommunen  

4. Bibeholde og istandsættelse af 3 af kommunens 

skoler – Halling    eller Gosmer skole nedlægges. 

26.1.1942 sendte skoledirektionen for Århus Amt et skema til udfyldning 

til sognerådet, hvor de bad dem udfylde i hvilket omgang 
”Folkeskoleloven af 18.5.1937” var blevet gennemført i 

kommunen ved udgangen af december 1941.   

Denne rykker satte igen gang i skoledebatten.   

15.10.1943 afholdtes der valg til forældrerådet for Hou Skoledistrikt. Valgt 

blev Niels Højen, Hou, Henriette Würtz, Hou og vognmand 

Rudfeldt, Hou – Skolekommissionen fremsatte ved denne 

lejlighed en udtalelse angående den nye skoleordning, som gik 

ud på, at kommissionens 3 medlemmer anså 2 fællesskoler for 

den bedste løsning, derimod anså 2 af kommissionens 

medlemmer en Centralskole ved Gersdorffslund for den 

heldigste løsning. Og sådan bølgede det frem og tilbage.  

14.1.1943 gik bølgerne højt, og forslaget lød nu på at nedlægge samtlige 

skoler i kommunen og bygge 1 fælles hovedskole for hele 

kommunen med 4 klasser samt en to klasset forskole, samt en 

ny forskole med 2 klasser beliggende mellem Gosmer og 

Fensten. 

1.1.1943 var børneantallet i kommunen:  

Hou Skole         44 børn  

Halling Skole     

30 børn 

Fensten Skole   

68 børn  

I alt                142 børn  

26.2.1951 var der stor uenighed om Halling Skole, men sognerådet 

fastholdt planen fra den 20.11.1950.  

23.1.1953 blev der igen, igen afholdt møde vedr. skolerne – og her kom 

2 forslag til afstemning.  



1. En skole ved Hou og 1 skole ved Hedemarken – 6 

stemte for.  

2. En skole i Hou med forskole – 3 stemte for.  

Arkitekt Ali Rasmussen blev overladt opgaven at udarbejde 

tegninger.  

28.6.1955 meddelte Århus Amts skoleråd, at førstelærer Johannes 

Roland Jensen, Fensten gik på pension. Tjenestealder fra 1922 

til 1. okt. 1955  

25.10.1955 meddelte kredslægen at toiletforholdende og belysningen i 

skolestuerne på Fensten og Halling skoler skulle forbedres. 

Pga. det forestående skolebyggeri søgtes dispensation for 

toiletforholdene. Belysningen blev bragt i orden. Yderligere 

blev pissoiret på Hou Skole istandsat.  

 

25.10.1960 indledte sognerådet et køb af gården Bjørnkjær til skole. Og 

den 29.11.1960 gik seriøse forhandlinger i gang. Den 

29.5.1961 godkendtes et køb af 8 tdl. jord fra Bjørnkjær.   

29.11.1960 ansatte amtet førstelærer Uffe Roland Jensen i Hou og lærer 

Mogens Forskov stoppede.  

19.9.1962 førstelærer Johs. Roland Jensen, Fensten Skole indgav sin 

afskedsbegæring pr. 31.12.1962 og den 20.3.1963 opsagde 

lærerinde frk. Anne Jensen, Fensten Skole også sin stilling pr. 

1.8.1963. 

 

 

Den 18.9.1963 blev Fensten Skole nedlagt  

  

Skolen eksisterede som selvstændig skole indtil 1957, hvor de 3 skoledistrikter 

blev slået sammen og indtil 1963 undervistes alle børn fra sognet fordelt på 

Fensten, Halling og Hou Skole.  

I Fensten Skole gik eleverne i 1. klasse og i 4.og 5. klasse. I Hou skole 2.3.6. 

og 7. klasse.  

Der blev lavet mange nødløsninger på undervisningslokaler, medens sognets 

borgerne ventede på den nye skole i Hou, som først blev en realitet i 1971.   

  

18.11.1964 fastsatte man prisen på Fensten skole til kr. 115000 – 

udbetaling 50.000 – afdragsfrit de første 2 år, derefter 

afdrages gælden over 10 år til en rente med 1 % over højeste 

indlånsrente.  



 
 

17.12.1964 modtog kommunen et tilbud på 115000 med 10000 i 

udbetaling – hvilket de sagde nej til. Mindste udbetaling skulle 

være 30-40.000 kr.  

20.11.1968 Elektronikfabrikken Tradania, der købte Fensten Skole i 1967, 

søgte allerede i 1968 kommunen om lokaler til udvidelse af 

virksomheden.   

 

  

Kilder:  

Sognerådsprotokollerne  

Arkivalier online  

Artiklen er skrevet på baggrund af sognerådsprotokollerne af Gunhild Hoe 2022  


