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HELSINGØR AFTEN- 
ØG UNGDOMSSKOLE

BERETNING
1959-60

Statens pædagogiske Stud;esa~!ing
København.



HELSINGØR AFTEN- 
OG ENGDOMSSKOLE

1959-60
ved 

CHR. GAARDØ 
forstander

kJ koterne udsender hermed deres beretning for 1959-60 og 
retler samtidig en tak til myndigheder, presse og privatper
soner for interesse for skolerne og deres arbejde i det for
løbne år.

Statens pædagogiske Studiesamling
København.



Helsingør aften- og ungdomsskole er opret
tet og drives i henhold til lov om ungdomsundervisning m. v 
ved tilskud fra stat og kommune. Ungdomsnævnet i Helsingør 
udgør skolernes bestyrelse.

Undervisningen foregar på Folkeskolen, Gymnasiet og Cen
tralbiblioteket m. m. på ugens 5 første hverdage — fortrinsvis 
i tiden september—maj.

Kontor: Folkeskolens bg. II, 2. sal, til. 212525.
Ekspeditionstid: kl. 9—13 (undtagen lørdag) 

samt undervisningsdage kl. 17—20.
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Helsingør ungdomsnævn

Valgt direkte af Helsingør byråd:
byrådsmedlem, grovsmed Svend B. Larsen (næstformand), 
bogholder Poul G. Nielsen.

Valgt af Helsingør byråd:
overbibliotekar E. Bremersienl (formand),

efter indstilling fra Arbejdernes Fællesorganisation,

fru Marie Petersen,
efter indstilling fra Helsingør Kooperative Husmoderforening,

fru Gerda Knudsen,
efter indstilling fra Helsingør Husmoderforbund,

kontorassistent Børge Jæger Hansen,
efter indstilling fra Arbejdernes Oplysningsforbund,

rådmand, kriminalassistent Aksel Petersen,
efter indstilling fra Helsingør bykreds under Dansk Aften- og Ungdoms
skoleforening,

kedelsmed Svend E. Kring Frederiksen,
efter indstilling fra Helsingør Sports-Union,

kommunelærer Sven Jørgen Johannessen,
efter indstilling fra byens spejderkorps, Frivilligt Drengeforbund, K.F.U.K. 
og K.F.U.M. m. fl.

overlærer, fru Else Bering Jacobsen,
efter indstilling fra Dansk Kvindesamfunds Helsingør afdeling.

Valgt af kommunens fælleslærerråd:
lektor Kjeld Gravgaard.
Valgt af Dansk Arbejdsgiverforenings lokale afdeling:
ingeniør Per Lang.
Valgt af Dansk Arbejdsmands Forbunds lokale afdeling:
byrådsmedlem, fabriksarbejder Carl Mathiesen.
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FORRETNINGSUDVALGET

E. Bremerstent.
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Svend E. Kring Frederiksen.
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Svend E. Kring Frederiksen (formand).
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TILSYNSFØRENDE FOR NÆVNET:
E. Bremerstent.

SEKRETÆR FOR NÆVNET:
forstander Ehr. Gaardø.
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Aftenskolen
står åben for helsingoranere, der er fyldt 11 år.

I indskrivningspenge betaler hver elev 5 kr. pr. fag. Dansk—- 
regning—skrivning betales dog som eet fag. og arbejdsledige 
betaler ikke indskrivningspenge.

Lærebøger saml materialer til de manuelle fag betales af 
eleverne selv, medens skolen leverer skrivematerialer o. 1.

Undervisningen omfatter bl. a.:

Dansk
Undervisningens mål er at lære eleverne et fejlfrit dansk. Dette søges 

nået gennem skriftlige øvelser, og for de dygtige elever gennem selv
stændigt arbejde.

Følgende arbejdsmetoder indgår i undervisningen: Øvelser i sprog
lære (tegnsætning), brevopgaver (familie-, indbydelses- og takkebreve, 
ansøgninger og annoncer), diktater, referatstile, litteraturopgaver samt 
opslagsøvelser og udfyldning af postale blanketter o. 1.

I tilknytning til undervisningen aflægges besøg på Centralbiblioteket.

Dansk for ordblinde
I små hold — gennem individuel undervisning — gives en »hjælp tii 

selvhjælp« til alle, der har læsevanskeligheder.

Regning
Undervisningen tager sigte på at opøve elevernes færdighed på de 

områder, det praktiske liv frembyder.
Egentlig klasseundervisning anvendes kun ved fremstilling og forkla

ring; i øvrigt arbejder eleverne selvstændigt eller i grupper.

Skrivning
Formålet med undervisningen er at opøve en let læselig og relativ 

hurtig skrift, det vil sige en praktisk håndskrift ud fra det grundlag, 
man forefinder i elevens skrift, som den foreligger ved undervisningens 
begyndelse.
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Tegning og maling
Undervisningens formål er at imødekomme hver elevs særlige inter

esser og mulige anlæg for faget.

Modellering
Gennem »leg med 1er« søger man at frigøre den i mange mennesker 

boende skabertrang. De bedste modeller brændes.

Porcelænsmaling
Undervisningen er individuel og omfatter såvel teori som praksis. Der 

anvendes både ældre og nyere teknik.

Matematik
Der benyttes klasse-, gruppe- eller individuel undervisning efter elevernes 

behov og standpunkt.

Bogføring
Undervisningen tilsigter at give eleverne indblik i bogføringens vigtigste 

principper.
Dette søges opnået ved gennemgang af opgaver i såvel enkelt som 

dobbelt bogføring. Gennemskrivningssystemet gennemgås.

Maskinskrivning
Der undervises i 10-finger systemet (blindskrift).
Kursus indledes med en grundig gennemgang af bogstaver, tal og tegn. 

Der skrives nogle breve og fakturaer. Målet er en fejlfri skrivemåde. Flinke 
elever, der når længere, skriver træningsstof.

Undervisningen tilsigter endvidere at give eleverne øvelse i forretnings
korrespondance samt opøvelse af større hastighed under bibeholdelse af 
fejlfri skrivemåde.

Undervisningen er individuel, dog afbrudt af klasseundervisning, hvor 
læreren finder det formålstjenligt.
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Fremmede sprog
Undervisningen er 4-årig i sprogene engelsk, tysk og fransk. A-, B-, 

C- og D-hold oprettes i det omfang, elevernes standpunkt gør det nød
vendigt. Udover denne grundlæggende undervisning kan oprettes videre
gående kursus. Endvidere undervises i spansk, italiensk og esperanto.

Det er undervisningens mål at føre eleverne fra det rene begynder
standpunkt til et sådant stadium, at de er i stand til på egen hånd at 
læse litteratur på fremmede sprog, at føre samtaler med indfødte om 
dagligdags emner samt give dem nogen færdighed i at udtrykke sig 
skriftligt.

Hovedvægten lægges på praktisk tilegnelse af udtale, gloser og dag
liglivets udtryksformer.

Motorlære
Formålet er at give private ejere af motorkøretøjer indsigt i et motor

køretøjs opbygning og vedligeholdelse med særligt henblik på sikrere 
funktionering og længere levetid.

Kjolesyning
Undervisningen er 4-årig, dens formål er at give eleverne et ind 

gående kendskab til syning af såvel dame- som børnegarderobe.
Undervisningen gives dels som teoretisk og praktisk klasseundervis- . 

ning, dels som individuel undervisning.

Dekorationssyning
Undervisningen er 2-årig. Dens formål er at give eleverne kendskab 

til de fra gammel tid anvendte syninger.
Den omfatter historisk orientering, udarbejdelse af arbejdstegninger 

samt indøvelse af teknikken i hulsøm, sammentrækssyning, dragværk, 
hvidsøm, almuesyning m. m.

Knipling
Undervisningen er 2-årig. Dens formål er at give eleverne kendskab 

til knipleteknikken og dens anvendelse. Undervisningen omfatter: histo
risk orientering, udarbejdelse af arbejdstegninger samt arbejder med den 
indøvede teknik.

1 år: tønderske, svenske og.russiske kniplinger. Ved videregående under 
visning: belgiske, franske, engelske og italienske kniplinger.
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Vævning
Undervisningen er 2-årig og omfatter vævningens teori og praktik. 

Til undervisningen benyttes rammevæve samt et par 4-skafts slagvæve.

Madlavning
Undervisningen er 3-årig A-, B- og C-hold. Den følger den af Under

visningsministeriets husholdningsinspektør anbefalede plan for fremad
skridende 3-årige kursus.

Herudover kan oprettes videregående kursus, D-hold og specialkursus 
(syltning, henkogning, bagning, diætmad o. lign.).

Bogbiuding
Undervisningen er 2-årig. Formålet er at give eleverne et sådant 

kendskab til faget, at de med enkle midler er i stand til at indbinde 
deres egne bøger.

Hobby-arbejder
Forskellige former for husflid, læder- og skindarbejder, peddigrørs- 

fletning, bastarbejder, stoftryk m. m.

Træsløjd
Der lægges i undervisningen vægt på oplæring i værktøjets rette brug. 

Undervisningen er individuel.
Eleverne udarbejder arbejdstegninger og beregninger over materiale

forbrug.

Kunstsløjd
Samtidig med at eleverne af materialer som messing, kobber og ny

sølv kombineret med træ, ben og glas lærer at fremstille forskellige 
smykker og brugsgenstande, søger man at bibringe dem en bedre foimsans.

Gymnastik
Der oprettes dame- og herrehold. Undervisningen er anlagt som mo

tionsgymnastik — for damernes vedkommende med musikledsagelse.
Indmeldelse til gymnastik modtages, kun i forbindelse med indmel

delse til andre fag.

Studiekredse
Der oprettes — inden for lovens rammer — studiekredse efter behov. 

Denne undervisningsform er særligt benyttet af kollektivt indmeldte hol'l 
fra foreninger og sammenslutninger.
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Teknisk forberedelseskursus
slår åbent for alle over 14 år. Det fører gennem 2 år elever, 
der ønsker at uddanne sig til teknisk assistent, industrilabo
rant, tekstiltekniker, maskintekniker eller lignende, frem til 
en prøve, der — tilfredsstillende bestået — giver adgang til 
den egentlige teknikeruddannelse.

Undervisningen omfatter:
dansk, skriftlig og mundtlig, regning og matematik, skriftlig 

og mundtlig, naturlære og engelsk.
Indmeldelse i august — indmeldelsespenge 25 kr.

Aftenhøjskolen
I denne afdeling, som slår åben for elever over 18 år, gives 

en undervisning præget af højskolens særlige arbejdsform: Fo
redrag, samtale og studiekredsarbejde.

Indskrivningspenge: 5 kr. pr. fag.
Undervisningen baseres på almene, samfundsmæssige eller 

kulturelle emner, uden fagligt eller praktisk sigte.
Som eksempler kan nævnes:

Kulturhistorie. Musikhistorie. Litteratur. Religionskund
skab. Filosofi. Psykologi. Biologi. Socialøkonomi. Sang og 
musik med teori. Dagliglivets jura. Filmkundskab. Dra
matik.

Ungdomsskolen
står åben for alle unge mellem 14 og 18 år og er navnlig be
regnet på og tilrettelagt for de unge, der ikke er i lære og 
derfor ikke går på teknisk skole eller handelsskole.

Formålet med undervisningen er al give eleverne et større 
kendskab til eget og andres arbejde, således at de har mulig
hed for al finde og udfylde deres plads i helheden.

I denne skole er undervisning og materialer gratis, og der 
betales ikke indskrivningspenge.

Undervisningen er delt i:
Huslig linie, der omfatter madlavning, hjemmets vedlige 

holdelse, sygepleje, spædbørnspleje, boliglære m. m.
Handelslinie, der omfatter handelsregning, regnskabsføring, 

handelskorrespondance, maskinskrivning, erhvervsorientering 
og kundebetjening.

Den almindelige ungdomsskole, der omfatter madlavning, 
boliglære, kjolesyning, sløjd, samfundslære og erhvervsorien
tering.
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Lidt statistik

I allen- og aflenhøjskoJen har i 1959/60 været afholdt 158 
kursus (150 i 1958/59) med el samlet timetal på 8254 limer 
(7937) med ialt 3177 deltagere (2943). Da en del elever deltager 
i mere end et kursus, er antallet af indmeldte personer noget 
mindre end antallet af deltagere, nemlig 2930 (2742).

Aftenskolen:
dansk ......................................

kursus limer deltagere

264 99
regning .................................. . . . 7 390 152
matematik .............................. 4 290 87
maskinskrivning ................. . . . 7 304 138
bogføring .............................. 1 40 21
engelsk .................................. . . . 25 1114 532
tysk .......................................... . . . 11 454 197
fransk ...................................... 4 168 70
italiensk .................................. 3 120 55
samfundslære ......................... 1 40 21
samariterkursus ..................... 200 87
fysik .......................................... 2 210 39
motorlære .............................. 2 80 51
havebrug .................................. 2 60 47
tegning ...................................... 1 40 26
maling ...................................... 1 60 24
bogbinding .............................. 3 168 57
hobbyarbejder ......................... 3 124 57
stoftryk ................................ 2 85 39
kunstsløjd . . ........................ 1 60 16
modellering .............................. 1 60 21
sløjd .......................................... 4 264 91
porcelænsmaling ................. 348 105
syning ...................................... ... 21 1437 381
dekorativ syning ................. 4 276 81
vævning .................................. 6 408 85
knipling .................................. 2 138 32
gymnastik for damer ........ 4 141 126
madlavning .............................. 210 54
st udikreds i alkoholisme • • • 1 30 13

141 7583 2804
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Aftenhøjskolen : kursus timer deltagere

litteratur ................................ .... 2 88 51
dramatik ................................ .... 2 95 31
filosoli .................................... ........  4 134 74
kristendomskundskab . . . . .... 1 36 30
religionshistorie ................... .... 1 40 33
mentalhygiejne ................... .... 3 120 70
dagliglivets jura ................... .... 1 36 17
musikforståelse ................ ; . .... 1 40 24
kunstforståelse ................... .... 1 40 20
marinbiologi ....................... .... 1 42 23

17 671 373

Kollektivt tilmeldte hold

Som bekendt yder Aftenskolen byens foreninger og sammen
slutninger en udstrakt service, idet den — uden udgift for 
foreningen — opretter studiekredse for medlemmerne inden 
for aftenskolelovens rammer.

følgende hold har i 1959/60 været tilmeldt Aftenskolen kol
lektivt:

Arbejdernes oplysningsudvalg .... 1 kursus i dansk
2 kursus i regning
1 kursus i samfundsi.
1 kursus i hobbyarb.

Dansk Gartnerforbund ................... 1 kursus i havebrug
Dansk Røde Kors ............................ 1 kursus i samariterk.
Del danske Spejderkorps ............... 3 kursus i samariterk.
Haveforeningen »Kristinehøj« 1 kursus i havebrug
Helsingør arb. Samariterforening 1 kursus i samariterk.
Helsingør Roklub ............................ 1 kursus i filosofi
Nervesanatoriet Montebello ........... 1 kursus i filosofi
Ring i Ring ........................................ 1 kursus i alkoholisme
Smede- og Maskinarb. Forbundet 1 kursus i regning
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Teknisk forbes'edelsesktirsus

Til Teknisk forberedelseseksamen i maj-juni I960 ved Hel
singør Aftenskole indstilledes 11 elever. Een af disse blev syg 
under den skriftlige eksamen og indstilles til sygeeksamen i 
september.

De øvrige 10 bestod alle med godt resultat, saaledes at gen
nemsnitskarakteren for samtlige dimittender blev på 14,13, 
hvilket svarer til et meget stort mg — mgX begynder ved 14,17.

To af dimittenderne fik udmærkelse.
Det smukke resultat maa ses som udtryk for et godt og ener

gisk arbejde fra såvel elevers som læreres side.
De 10 første »teknikere« ved Helsingør Aftenskole var: Ma

skinarbejder Jørgen Andersen, kontrollør Carlo Andreasen, 
lagerarbejder Jørgen Christensen, skibstømrer Henning Gyn- 
thersen, maskinarbejder Hans Berentsen Jensen, skibstømrer 
Vagn Jensen, snedker N. Juul Ottesen, chauffør Reinholdt 
Skou, snedker Niels K. Steenfeldt, maskinarbejder Hermann 
Zillig.

Deres lærere var: Skoleinspektør E. Gøbel Poulsen — fysik 
og kemi, kommunelærer Verner Handesten — dansk, kom
munelærer Poul-Erik Hermansen — regning og matematik, 
kriminalassistent Aksel Petersen — engelsk.

Som censorer ved eksamen medvirkede: Amtsskolekonsulenl 
Sv. Alleslev — dansk, skoleinspektør Povl Dresting — regning 
og matematik, realskolelærer Hjalmar Højgaard — fysik og 
kemi, kommunelåger Gunnar Rigø-Petersen — engelsk.

Den nyoprykkede 2. klasse begyndte allerede midt i august 
arbejdet med 14 elever, der skal op til eksamen i maj-juni 
1961.

Sidst i august begynder en ny 1. klasse, således at vort to
årige kursus til teknisk forberedelseseksamen allerede nu 
synes at være kommet i en fast og rolig turnus.
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Dagbogen

Kunstudstilling.
Torsdag den 10. og fredag den 

forbindelse med indmeldelsen en 
satiriker Daumier's værker.

11. september afholdtes i 
udstilling af den franske

Studietur.
Søndag den 20. september deltog lærere ved Aften- og Ung

domsskolen saml nævnsmedlemmer som optakt til vinteren, 
arbejde i Aftenskolernes dag i Rødovre.

Efter en festlig indledning ved Rødovre-Koret bød borg
mester Gustav Jensen velkommen, hvorefter forfatteren, cand. 
jur. Knud Bruun-Rasmussen holdt et inspirerende foredrag 
om »voksenundervisningen i dag«.

Om eftermiddagen fortsattes arbejdet i 8 grupper, der om
fattede forskellige sider af aften- og ungdomsskolens omfat
tende virke.

Godda’-gilde.
Lørdag den 3. oktober afholdt Aften- og Ungdomsskolens 

lærerforening det årlige »Godda’-gilde« på skolen ved Gurre- 
vej.

Aftenens hædersgæsler var forfatterparret Halfdan Rasmus
sen og Ester Nagel.

Koncert.
Torsdag den 29. oktober afholdtes på Marienlyst en musik- 

aften i ord og toner med pianisten Victor Schiøler.

Pressen skrev: Det var et ualmindelig vellykket arrangement, Hel
singør Aftenskole og »Arte« i aftes afholdt i teatersalen på Marienlyst. 
Musikaftenen overværedes af ca. 500 mennesker, og de var alle enige 
om, at de virkelig havde fået noget ud af oplevelsen. En dejlig 
upretentiøs musikaften.

Teateraften.
Lørdag den 28. november opførtes i Marienlysts teatersal 

John Patric’s »6 Kammerater«. Bagefter kammeratligt samvær 
og svingom.
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Pressen: Der var ikke en ledig stol tilbage i teatersalen på Marien- 
lyst. Artes forestilling, John Patric’s »6 Kammerater« blev modtaget 
med stor interesse — som en af de bedste ting, der har stået på 
Arte’s repertoireplan ... Der var et fortræffeligt sammenspil, og gang 
på gang rystedes lysekronerne af latteren, der skyllede gennem 
salen over soldaternes replikker .. . Efter forestillingen var der ■— i 
anledning af Aftenskolens 75 års jubilæum — dans til Carlo Nielsens 
kvintet afbrudt af underholdning af forskellige aftenskoleelever. Det 
var en dejlig uhøjtidelig aften i den rette hyggelige ånd, som altid 
præger Aftenskolens sammenkomster.

Juleafslutninger.
Sidste uge før jul afholdtes som sædvanlig efter undervis

ningens slutning små improviserede afslutninger på mange 
hold. Sprogholdene samledes til English Christmas, Deutsche 
Weinachten, Natale Italiano, og Noël Français.

»Tekniker«-jul,
Torsdag den 17. december samledes elever og lærere fra 

teknisk forberedelseskursus til juleafslutning. Inspektør i til
synet med den tekniske uddannelse A. P. Lie holdt foredrag 
om mulighederne for videre uddannelse.

Under del påfølgende kaffebord udspandt sig en livlig dis
kussion, hvorunder bl. a. forstander E. Kallenberg, Teknisk 
Skole, gav udtryk for ønske om samarbejde.

Julekoncert.
Søndag den 13. december afholdtes den traditionelle jule

koncert i Kronborg Slotskirke under medvirken af allsanger- 
inden Valborg Garde og fløjtenisten Judith Thompson, der 
ledsagedes ved spinettet al' Ole Brynæs. Ved orglet medvirkede 
Svend Joensen.

Pressen: Koncerten blev, som sine forgængere, en smuk oplevelse 
... En overordentlig stemningsfuld koncert i selskab med dygtige 
kunstnere i det gamle kirkerum, som kun var oplyst af de levende 
lys ved stoleraderne.

75 års jubilæum.
Fredag den 18. december, stiftelsesdagen for Helsingør Af

tenskole, fejredes 75-års jubilæet ved en reception paa råd
huset.
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En lang række gratulanter fra hele landet benyttede denne 
lejlighed til at ønske tillykke med et væld af blomster og 
gaver.

Filmforedrag.
Søndag den 24. januar holdtes i Kosmorama et foredrag om 

rumfart og raketteknik af quizvinderen, kaptajn G. Preisler 
som indledning til Walt Disney’s nye film om rumfartsflyv- 
ningens udvikling.

Pressen: Det blev en ualmindelig underholdende og interessant 
eftermiddag. Aftenskolens elever havde i går, da der var arrangeret 
film og foredrag om rumfart i Kosmorama.

Lærermøde.
Fredag den 29. januar holdt »Foreningen af Aften- og Ung 

domsskolelærere i Helsingør« generalforsamling.
Man benyttede lejligheden til at hylde overbibliotekar Bre- 

merstent, der dagen efter kunne fejre 35-års jubilæum som 
formand for Aftenskolens bestyrelse.

Foredrag med demonstration.
4 aftener, fra mandag den 8. til torsdag den 11. februar 

talte konsulent Ingrid Buch for elever fra sy- og væveholdene 
om vask af tekstiler.

Efter kaffe og konkurrencer vistes tone- og farvefilmene 
»En ulden affære« og »Følg opskriften«.

Pressen: Det blev en ualmindelig underholdende aften i går, den 
første af de fire dameaftener, Aftenskolen har arrangeret i denne uge. 
Børnebiblioteket var fyldt med interesserede kvindelige elever, og hele 
arrangementet var meget livligt. Efter denne første aften er det ikke 
svært at forstå, at billetterne til den næste »uldne affære« i aften er 
udsolgt, og de få billetter, der er tilbage til onsdag og torsdag, skal 
også nok få ben at gå på.

Koncert.
Mandag den 15. februar afholdtes i koncertsalen paa Ma- 

rienlyst en koncert under medvirken af Niels Simon Christian- 
sen-Kvartetten med kgl. kapelmusicus Hans Kassow og pia
nisten John Winther »som gæster«, samt koncertsangerne Ove 
Hansen og Jørgen Gjetting, der sang »Gluntarne«.
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Pressen : Aftenskolens kammermusikaften på Marienlyst i aftes var 
overdådig, hvad angår kvalitet og programvalg . .. Der var tydelig 
glæde blandt publikum over at se og høre musikerne spille kammer
musikken. Man kunne følge melodierne ganske anderledes, end hvis 
man ikke har lejlighed til at følge musikerne i deres spil, og til
hørerne fik betydeligt mere udbytte af denne koncert, end man nor
malt gør ved at lytte til kammermusik i radioen eller fra grammo
fon.

Udstilling.
Søndag den 6. marts afholdt aftenskolen sin traditionelle 

store slkudårsudstilling i de 4 gymnastiksale paa skolerne i 
Lundegade og Marienlyst Allé.

Pressen : Aftenskoleudstillingen var udtryk for ægte livsglæde — ube
tvingelig skabervilje ... Alsidighed — det er hovedindtrykket af Af
tenskolens skudårsudstilling i går i de fire gymnastiksale — nemlig 
alsidigheden af de muligheder, Aftenskolen har at arbejde med. Sam
tidig fik man et stærkt indtryk af, hvor grundigt disse muligheder 
udnyttes af Helsingør Aftenskole.

Afslutnings- og jubilæumsfest.
Lørdag den 12. marts holdt Aften- og Ungdomsskolen afslut- 

ningsfesl på Marienlyst.
hesten, der fandt sted om eftermiddagen, overværedes i an

ledning af Aftenskolens 75-års jubilæum af et stort antal 
gæster, bl. a. undervisningsminister Jørgen Jørgensen og en 
række af ministeriets embedsmænd med kontorchef V. Ham
mer og undervisningsinspektør David Pedersen i spidsen. Am
tet var repræsenteret ved tilsynsførende, fru Zenia Jørgensen, 
og Helsingør by ved repræsentanter for byråd, skole og ad
ministration. Ved festen sås desuden de seks lærere og fire 
elever, som i tidens løb har opnået Aftenskolens største hæ
derstegn, »den gyldne to-krone« for 10 år uden forsømmelser.

Ungdomsnævnels formand, overbibliotekar E. Bremerstent, 
bød velkommen og opridsede Aftenskolens historie i korte 
træk. Derefter lalle undervisningsminister Jørgen Jørgensen, 
som takkede for det gode resultat, man havde naael i Helsing
ør. og bebudede forstanderens snarlige udnævnelse til skole
inspektør.

Efter at forstanderen havde aflagt en kort beretning, var 
der uddeling af flidspræmier til Ungdomsskolens elever, og 
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festen sluttede med en populær koncert af del 30 mand store 
Nordvästra Skånes Orkester under Felix Cruces inciterende 
ledelse.

Ved den efterfølgende middag holdtes en lang række taler, 
hvorefter Aftenskolens »dramatikere« tog scenen i besiddelse 
og underholdt med en retrospektiv revy over hændelser i 
Aftenskolen i de forløbne 75 år. Den vellykkede fest sluttede 
med bal.

»Tekniker «-af slutning.
Tirsdag den 22. juni samledes dimittenderne fra den nylig 

overståede tekniske forberedelseseksamen med fruer til en 
sammenkomst med lærere og nævnsmedlemmer.

Kriminalassistent Aksel Petersen bød på Ungdomsnævnets 
vegne velkommen, hvorefter forstanderen holdt dimissions- 
talen og overrakte eksamensbeviserne.

Derefter samledes man til hyggeligt samvær, hvor bl. a. 
amtsskolekonsulent L. C. Jensen udtrykte sin beundring for 
den kraftpræstation, eleverne havde ydet. Han glædede sig 
over denne nyvinding for Aftenskolen og takkede for den pio- 
nerindsats. der var gjort i Helsingør.

lût ioMIæumsåi*
Det forløbne år har på mange måder været præget af Aften

skolens 75-års jubilæum. Alle elever, hvis indmeldelsesnum
mer endte på 75, fik overrakt el partoutkort til Aftenskolens 
filmklub, ligesom årets andre fællesarrangementer på forskel
lig måde prægedes af jubilæet.

Selve stiftelsesdagen, den 18. december, højlideligholdtes 
ved en reception på Rådhuset, og vinterens arbejde sluttede 
med en meget velbesøgt »levende« udstilling samt den store 
jubilæumsfest på Marienlysl i marts.

Landsorganisationen Dans'k Aften- og Ungdomsskolefor 
enings blad »Aften- og Ungdomsskolen« udsendte et december- 
nummer, der helt var præget af Aftenskolens jubilæum, og 
byens blade bragte ligeledes store artikler i denne anledning.

For al denne virak, for alle blomster og gaver og for alle 
smukke ord og gode ønsker siger vi hjertelig tak.

Vi er nu igen trukket i arbejdstøjet — det daglige arbejde 
kalder — lad os forsøge at gøre det endnu bedre.

Chr, Gaai'dø.
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Musik, teater og1 film

Som et led i vort kulturelle arbejde — ud over det egentlig 
pædagogiske — tilbød vi igen i år vore elever el teater- 
a b o n n e m e n I omfattende tre forestillinger på førende 
københavnske scener og een på Det kgl. Teater.

100 elever benyttede sig heraf og så i sæsonens løb: »Den 
gamle Dame besøger Byen« (Det kgl. Teater), »Kyskhedsbæl- 
tet« (Folketeatret), »Min Datters Far« og »Trold kan tæmmes« 
(Det ny Teater).

Herudover foretog T e a t e r b u s s e n 5 ture med ialt 385 
deltagere.

Man aflagde besøg på Teaterhislorisk Museum, hvor man 
efter et interessant foredrag af Robert Neiiendam beså den 
store samling. Eller en frokost paa Søfolkenes Mindehotel 
overværedes Allé Scenens forestilling »Soldat Svejfe«.

De øvrige ture gik til: »Tribunehelten« (Det kgl. Teater), 
»My Fair Lady« (Falkonercentret) saml »Whisky, Vodka og 
Kærlighed« (Folketeatret).

Som et nyt indslag tilbød vi i år i samarbejde med Nord- 
våstra Skånes Orkesterforening vore elever et koncert
abonnement til seks koncerter i koncerthuset i Hälsing- 
borg. 50 musikinleresserbde modtog tilbudet og overværede 
koncerter med følgende dirigenter og solister: Robert Zeller/ 
violoncellisten Erling Bløndal Bengtsson — Gunnar Staerh' 
violinisten Hugo CaUmer og saxofonisten Solve Karlsson — 
Hans Kindler/violinisten Henry Holst — Henry Swoboda/ 
operasanger Mogens Wedel — Sten Fryberg/pianisten Paul 
Badura-Skoda — Carl Garaguly/Kurl Jonasson og Felix Cruce.

Aftenskolens 1 i 1 m k 1 u b. hvis medlemstal er begrænset til 
400, viste paa lørdag eftermiddage i Kosmorama følgende spil
lefilm af en sådan kvalitet, al de fortjente at ses igen:

Den gribende krigsfangefilm »Håbet dør sidst« — Den ame
rikanske satire »Født i går« — Ib Schonbergs »Mani« — 
»Elena og mændene« med Ingrid Bergman — Den danske »In 
gen lid til kærtegn« — Musikfilmen »Jazzkongen« — Ingmar 
Bergmans lystspil »Sommernattens smil«, og som afslutning 
farvetegnefilmen »Kammerat Napoleon« efter George Orwell’s 
berømte roman.

1 anledning af Aftenskolens 75 års jubilæum fik alle elever, 
hvis elevnummer endte på 75, el medlemsfeorl til filmklubben.
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Ungdomsskolen

Også Ungdomsskolen har haft fremgang i den forløbne vinter, idet
elevtallet er steget fra 127 til 153,

15 A r

der fordeler sig således:

Alder og køn.
14 lir 1« Ar 17 ar ialt

Piger ......................... .... 52 27 17 10 106
Drenge ..................... .... 23 13 7 4 47

75 40 24 14 153

Som det vil ses, er de fleste ganske unge, og op mod halvdelen 
af eleverne går endnu i skole, samtidig med at de søger Ungdoms
skolens supplerende uddannelse.

Eleverne var iøvrigt således beskæftiget:
piger drenge ialt

Beskæftigelse.
byplads .................  
paa fabrik .............  
i huset .................  
i forretning .........  
på kontor .............  
i lære .....................  
i eksamensfri skole 
i eksamensskole .. 
uden stilling .........

7 7
3 o 6

28 28
11 11

2 1 3
5 15 20

48 17 65
6 4 10
3 3

106 47 153

Fællesaftener.
Der er efterhånden skabt en fast tradition for følgende fælles

aftener i Ungdomsskolen:
Åbningsfesten, hvor man bydes velkommen og hilser på lærere 

og kammerater, ligesom man beser skolens lokaler. Efter et let 
traktement bydes der på underholdning af speciel interesse for 
de unge.

I år var det Europas bedste bassist Erik Moseholm, der cause
rede om jazzens historie, som han illustrerede med båndoptagelser.

Sidste uge før jul afholdtes den stemningsfulde Luciafest, hvor 
en flok af Ungdomsskolens piger efter at have aflagt besøg på 



21

alderdomshjemmet, sang Lueiasangen for deres kammerater og 
lærere og bagefter samledes med disse til hyggeligt samvær.

Ungdomsskolens fastelavnsfest er noget helt for sig selv, fordi 
alle — også lærerne — møder maskeret og kostumeret.

Afslutningsfesten har hidtil været afholdt sammen med Aften
skolen. Herved har programmet kimnet gøres festligere, og kon
takten mellem disse beslægtede skoleformer er blevet styrket.

Kontakt med hjemmene.
Fra ungdomsskolens start har vi hvert år holdt en „forældre

uge“ med åbent hus, hvor elevarbejderne fremlagdes, og lærere og 
leder havde lejlighed til at tale med forældrene. Færre og færre 
forældre har benyttet sig af indbydelsen, og i år indbød vi i stedet 
forældrene til ungdomsskolens meget festlige afslutning på Marien
lyst. — Forbavsende få tog mod denne indbydelse.

Fritidsklub.
Klublivet har i de forløbne år været henvist til at foregå i klas

seværelser og på trapper og gange. Alligevel har det udfoldet 
sig rigt og frodigt.

Fra næste sæsons begyndelse får klubben eget lokale på skolen 
ved Gurrevej, og der er ingen tvivl om, at dette vil blive højt 
værdsat af de unge, på hvis vegne vi bringer de bevilgende myn
digheder en stor tak.
Lejrskole.

23 elever deltog i maj måned sammen med andre ungdoms
skoleelever fra amtet i en uges lejrskole på Bornholm arrangeret 
af Frederiksborg Amts Ungdomsnævn. Turen var yderst vellyk
ket, og vi benytter lejligheden til at takke Amtsungdomsnævnet 
for dette pædagogisk værdifulde initiativ.

Ungdomsskolens lærere 1959-60
Lærer Kenn Gottschalck Christensen.
Handelsskolelærerinde, fru Gurli Edelfors.
Lærer Erik Johansen.
Modeldirektrice, fru Gerda Kjelds trøni.
Overbetjent Erik A. Madsen.
Håndgerningslærerinde, fru Eva Rohde. 
Husholdningslærerinde, fru Aína Haastrup Nielsen. 
Snedker J. Montin Sørensen.
Husholdningslærerinde, fru Henny Winther.
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Aftenskolens lærere 1959-60

Anlægsgartner A. Chr. Andersen.
Dommerfuldmægtig Børge Andersen.
Fagforeningsformand Erik Andersen.
Frit idshjemsleder Otto Anderson, 
instruktør Ewald Aspmami.
Pianisten Ilja R. Bergh.
Konsulent Victor Bjerregaard.
Sognepræst R. Bjerglund.
Vævelærerinde, fru Nete Bjørnsen, 
Værkfører C. F. Brander.
Overbibliotekar E. Bremerstenl.
Cand. phiL, fru N. Bremerstenl.
Talelærer Marlin Buch.
Guldsmed Hugo Carstensen.
Dameskræderinde, fru Birthe Dalberg.
Beskæftigelsesterapeut, fru Alice Dorst. 
Handelsskolelærerinde, fru Gurli Edel'fors. 
Civilingeniør Ove Eriksen.
Kjolesyningslærerinde, frk. Tove Eriksen. 
Korrespondent, fru Anna Grabow Faxholm. 
Keramikeren, fru Aase Feilberg Frederiksen. 
Skoleinspektør Chr. Gaardø.
Snedkermester Ernst Gehrke.
Forfatteren Poul Goos.
Korrespondent, fru Lis Gravgaard.
Sproglærerinde, fru Bessie Guissin.
Korrespondent, fru Else Handesten.
Lærer Verner Handesten.
Maleren C. Winther Hansen.
Vævelærerinde, fru Margrethe Hanson.
Pianisten Klaus Heerfordt.
Højskolelærer August Henning.
Faglærerinde, fru Gertrud Henning.
Lærer P. IL Hermansen.
Dameskræderinde, fru Kristiane Ipsen.
Faglærer Agner Jacobsen.
Gymnastiklærerinde, fru Birna Jensen. 
Lærer E. Stenild Jensen.
Sygekassekasserer Max Lund Jessen.
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Lærer Erik Johansen.
Fhv. orlogskaptajn A. V. Jørgensen.
Urmager Børge Jørgensen.
Kaptajn Jens Jørgensen.
Dameskræderinde, frk. Anna Kierkegaard.
Modeldirektrice, fru Gerda Kjeldstrøm.
Læge Aage Riis Kjærsgaard.
Sproglærerinde, fru Denise Kjølliede.
Anlægsgartner Kaj W. Larsen.
Husholdningslærerinde, fru Ruth Lerche.
Sproglærer Angelo Lucchesi.
HåndarbejdMærerinde, fru Margrethe Lundsgaard.
Overlærer, frk. Bodil Michelsen.
Amanuensis, cand. mag. Aage Møller Christensen.
Kniplelærerinde, fdk. Anna Margrethe Nielsen.
Sproglærerinde, frk. Giovanna Odorico. 
Kriminalassistent Aksel Petersen.
Kjolesyningslærerinde, fru Edith Petersen.
Bureauindehaver Knud Petersen.
Bogholder Oluf Pommerencke.
Skoleinspektør Erik Gøbel Poulsen.
Magister Frits PulliCh.
Porcelænsmalerinden, fru Agnes Rasmussen.
Lærer Bent Rasmussen.
Konsulent Kaj Ove Refsgaard.
Grafikeren Frank Rubin.
Maskinmester V. A. Sander.
Dameskræderinde, fru Grethe Seifert.
Lærer Chr. Severinsen.
Snedker N. K. Steenfeldt.
Dameskræderinde, fru Ruth Storgaard.
Vævelærerinde, fru Bodil Svendsen.
Lærerinde, fru Grethe Leth Svendsen.
Fenrik Anton Sørensen.
Snedker J. Montin Sørensen.
Professor Gunnar Thorson.
Læge Børge Tollund.
Chefinslruktør Ulrik Ulriksen.
Vævelærerinde, fru Barbro Voegtle.
Sproglærerinde, fru Betty Wheatley.
Journalist Alex Willadsen.
Husholdningslærerinde, fru Henny Winther.
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Opgørelse over 

de 14—18-åriges undervisning 

i Helsingør 1959-60

14 
årige

15 
årige

16 
årige

17 
årige

Samlet 
antal

Antal unge, der den dr. pg. (ir. pg- <ir. pg. dr. pg- dr. pg- ialt

var fyldt 14,men 
ikke 18 år 235 212 253 214 199 : 206 170 202 857 834 1691
Heraf søgtes: 

Folkeskolen af 115 117 15 27 81 5 2 1 140 150 290

Ilels.Gymnasium af 48 47 61 62 48 67 14 21 171 197 368

Handelsskolen af 2 4 16 15 8 25 6 34 32 78 110

Teknisk Skole af 10 2 74 6 85 8 77 12 246 28 274

Aftenskolen af 35 48 24 55 18; 63 17 40 94 206 300

Ungdomsskolen af 20 45 14 25 6 i 12 2 11 42 93 135

Tilsyneladende
undervistes ialt

1
230 1 263 204 190

¡
173 i 180 118 119 725 752 1477

Ingen undervisning 
fik ifølge kartoteket 53 ; 25 63 69

1
42 66 58 99 216 259 475

En betragtning af ovenstående statistik, der er udarbejdet på 
grundlag af Helsingør Ungdomsnævns kartotek, synes at vise, at 
kun 214 af Helsingørs 14—18 årige ingen undervisning fik. Så 
godt står det imidlertid ikke til. Da adskillige unge søger flere skoler 
samtidig, tælles de dobbelt, og en nærmere gennemgang af karto
teket viser, at 475 — ca. 28 % — af de unge i denne aldersklasse 
slet ingen undervisning modtog i helsingørske skoler.

Imidlertid må det i denne forbindelse erindres, at adskillige af 
Helsingørs unge søger undervisning i København, uden at det regi
streres i Nævnets kartotek.

Slutresultatet er sikkert væsentlig gunstigere.



Det nye semester 1960-61

Indmeldelser modtages den 15. og 16. september 
se nærmere i dagspressen.
Tilmelding af kollektive hold må ske inden den 
16. september.
Undervisningen begynder mandag den 3. oktbr.

NORDSJÆLLANDS BOGTRYKKERI 
HKLSINQØR


