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Indledning
Aftenskolemehar veret et punkt
pi den nuverenderegeringsspareplan.Man har desudendiskute-

ret om nogle afde fag aftenskolerne tilbyder nu ogsaer relevantepa
skolemesprogram.
Jeg vil i dehfolgendegive et kort
rids af aftenskolemes histode,

i't

J.tlius Exner: En bispevisitlt( paa AmoseLBiskopJ.P. Mynster notercdei sin risitatshog i 1853blandtandetIolgendeom sin owrho ng i TAmh),:'Utsdommenlwrc.le
ned god Omtanke."Det var nok ikke skriwins os rcgning, de unge blev hoi i nen
sandsytllisvisLuthets Katekismus.on le unse hat hafi nulished for efterfolsendeat
gd i anenskolepd .lene tidspunktwd ikke.
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samtfort€lle lidt om voreslokale
aftenskoler.

undervisning
om aftenen.Det kan
skyldes at pigeme pi landet ikke
havde tid om aftenen,der skulle
ryddes op efter aftensmadenog
Denf@rste
lovgivning
derefter skulle kseme malkes,
Aftenskolerne har en overra- menskarlenede flestestedervar
skendelang fortid. De fsrste op- ferdige med dagensarbejdeved
stodda en folkeskolereform
si da- aftenstid.Kvindemei kobstedergenslys i 1814.Ved dennereform ne me$e geme fE aftenundervisblev der indfort 7 ars undervis- ning,menmend og kvinderskulningspligt.Konfumationenskulle le undervises
hverfor sig.
si afslutte"almueskolen",
I teforDet er ogsei anordningenfor almen tog man imidlertidogsi hoj- mueskoleni kebst@deme
at begrebet "aftenskole" nlevnes : om
de for, at unge der var geetud af
skolenkunne have et behov for
nleren holdes afte skole tvende
yderligere undervisning.I anord- gangeom uqen".
ningenom almueskolen
pi landet
Det var frivilligt at gi pi aftenstir der nemlig folgende:
skolen og undervisningenvar graFor den ungdomsom lrar t@rel tis, sogneteller kommunenskulle
til konjirmation mensom desuag- stille undervisningslokaler
til ratet onsker at folge skolenfor der
dighed.Man kunnedesudenneat ove sig videre i skrivning eller
stenfrit velge hvadman ville tilregning ellet tage del i andennytbyde.I anordningemenevnes kun
tig undenisning, skal der efter
fageneskrivning og regning samt
overleg med skolekonmissionen "akdek nyttig undefiis ing:', men
holdes vinterskole tvende gange lereme skulle "udvide og bef@ste
om ugen.Til denneuhder snihg de kundskabef',som elevemealbor der anvendese ime hver leredehavdeerhvervetsig.
gang, sdledes at det gives A
L@remehavdepligt til at underugehtlig til mandspersokerom afvise pi disseaftenskolermen fik
tenen og 6n time til pigene om ingenlsn fbr det.
dagenalt efter sognetsskolekommi ssionsn@nfiere bestemmeIse.
Somdet frerngir var det dog kun
de mandligeel€verder mette fe
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Efter nogle ers pausergenoptog
Chr. Hjeds dette igen i 1940'eme.
Hans son Helge forteller :
Det var dog kun pe 25 % af
Her rar .lbgene dansk, regning,
landsbyskoleme
at der blev afbogbinding og kurveslojd. Kurholdt aftenskole.Miske er det vesloj dholdene bestod hovedsagederforvi ikke lokalt har kilder til
ligt af trofaste getlgangere. lndat belyseaftenskolerne
i Tdmby shtddet var 2 h'. og s@sotlenblev
komnune fir omkring 1900.Pd altid afsllnu med en fest. Her
dette tidspunktviser embedsbo- set'verede mor fleskesteg og desgerne for Maglebylilleskole at serten var entefi.farshjemmelsre"Lercfinden har holdt Aftenskole de is eller Jloderand med korumelsovs og fodeskunl. Ved den
for den konfirmerede Ungtlom i
Vinterhalvaarene1903, 1904, lejlighed.fik de, der hayde msdt
1905. UnclervisningsfagDansk- hele sesonen ttden.fbrsammelser
Skrirning Regning og Haandger- hojtideligt tilbdgebetalt deres 2
,]irg " Forstelererenundervistei
kr.

ArtensKole | /vlagteDyI t l l eo g L , / l l e rPu

de he forstnevntefag i 1909-11
mensman fik assistance
til gynAftenskolei Kastrup
nastikundervisning
fra l@rer H.
Andersen1iaT6rnbyet cnkeltar.
I 1930'ernehavdeKashrp SkoEn tilsvarende
undervisning
fandt les Aftenskolemed undervisning
stedsamtidigpa Ullerupskole.
i dansk,rcgning,boglbringskriv- 'k4rf4 2002
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ning og glmnaslik og de kvindelige elever blev undervist i
hindarbejde. I vinterhalveret
1930-31deltog20 mandlige
og
22 kvindelige elever. Der blev
ogsetilbudt undervisning
i slojd
og skolekokken.
Til daekningaf udgifieme til
undeNisningsnaterialeme
i sl6jd
skulleelevernebetale1%k. om
manedenog i skolekskkenet
belob de minedligeudgifler sig til
3 eller 4 k. afhengigaf om man
gik pi begy,nder
eller fortsaettelseskurseme.

Arbeiderskoler

hen AOFS grundorganisationer.
Deresformal var at udbredeoplysning blandt den arbejdende
befolkning genaemforedrag og
studiekredseom daDskesamfundsforhold.
Det blev til 953 foredragmed
55.220 tilhsrere. AOFs studiekedsvirksomhedkom ogsi godt
i gang.Der var 169studiekedse
medikke serlig mangedeltagere.
Langsomtkom aftenskolemei
gang. I alt deltog mere end
56.000i denforsteseson.

Arbejderskolenkommer
t| t rarnDy
Kommune

Aftenskolemebredtesig og fik
I l93l blev arbejderskolen
det
bedrevilkir gennemny lovgiv- senereAOF i TAmby kommune
ning op gennem1800-tallet.
I be- stiftet. Det var arbejdemesOpgyndelsenaf 1900{a11et
opstod lysningsudvalg
i kommunen,der
ideologiskpregede aftenskoler, tog initiativct hertil. Den senere
som arbejderskoler
i f.eks. KosogneradsformandRichard Jabenhavn,Esbjerg,Arhus,Frede- cobsenvar fonr,and, desudenvar
ricia og Odense.Disseaftensko- blandt andet skoleinspektor
Joler henvendtesig, i modsetning hames Feldvossmedlen af udtil de tidligeren@vnte,
nu til den valget. Han havde erfaring 1ia
voksnebe{blkning.
Kastrup Skoles aftenskole,og
I 1924stiftedeSocialdemokati- han var ogsi den pedagogiske
et, De samvirkende
Fagforbund, lederaf arbejderskolen.
Det kooperativeFellesforbund Arbejderskolen
i T6mby Komog Danmarkssocialdemokratjske mune udbsd undewisningi de
Ungdom ArbejdernesOplys- traditionelle aftenskolefagsom
ningsfbrbund.De udgjordesiden dansk, regning,bogholderi,en- ,r<4r/42002
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gelsk, 1ysk.espera[to.kjolesyllillg
ningen fandt stcd lii fii Kashup,
og skolckokkcn.Men heftil kom
f irnby og Konvejens skoler.
ideologisk
pr.egcdc
studic
Mcn Vestamager blev ikke
t1e
kledse i socialdemokr
atisk rLng- g l e n r l . . .
dornsarbejde. lagloleningskunclskab.sooialismens
teori og histoSamfurrdsfag
for hlemme1ie. sociallovgj\'1ljng,
latjonaliscre
irrg kooperation,
korrrnunalkund giendehusrn@d
skab meclmere. Der ble! oprettel
JofScnK. I'etelsenlodieller:
studickrcdsclirr albejdsloseher
I be.Etdelsen fitregik al Luder1rsningi Kdst]up indtil loF tctg
blandtandelet specielllb1 kvinaler.
et honsehusi brug p.i l,'ettanaForuden dette tilbod arbcjdcr- ger. Sugen uu', ut mun e,tnskale
skolen ogsir cn lang rckke fireogsA d gire tilbud til de nennedmg. i 1932hoicltl.eks.joulnalisl skcr. det boede pd l.cstanldger
.lohs-Spcrlingct lysbillccllirredrag wutge untltr /igtelige lorhold i
gantle ronner. Og da btrsdrili pti
om kapilalisnells gennenrbrLrdi
Osten,JrLliusBonholt fortaltco r
L'estdnlager\ro' utopi pA det lids
arbejderneog litlemturen og er1 pw t, ntdtte ntun linde bkaler i
v;erkforcr og cn t)pograf ibltaltc
onrddt:t. OplinclsotnlteLttLtnr
oIn alkoholpfoblemer. Undervis- .tlor. L)cl endle ncd, dt u.lt lhndt
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Alie skaleku,sus i narkirskt ivins pd Karsrej en\ skole i t 95t) eme. Foffest til ventte
hler Nielsen.I bagsrundenmed biller Bit sit Trcest. U demiset nt RahetuMolleL

et gammell honseh s og onb)gge
de det. Her hlev Vestamagersforste studiekreds qho ldt.
Efier vore dagesJbrholcl var clen
materielle standard ikke scerlig
hoj, nen skolen blev .fia starten
bdret frem af noget mdske endn
igtigere: engagemenL sdmmelThold og menneskerslyst og energi. Dertil at kommurlenhele liden
rar uhyre pasitiv oveior Jriti.lsundet'visningen og ydede stotte,
alt det man kunne...
Under AOF blev der ligeledcs

pA Vestamageri 1964 starlet en
studiekredsom socialeforhold ledet af SonjaPetersen.Den foftsattc i en del 6r.
Kirsierl Thonr'aldsen
fortEller:
Det var .fbr os hjemtnegdende
husmoclre, og htn skalJbde pas
fiing til vore born, mens vi blev
klogere. De lbrste ir var vi pd Pilegirdsskolen, ag da det n.ye
vandtdrn blev bygget, m^dteo^i

.leglik to gode veninder i st diekredsen, og vi madteo^,nAr har-
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de tid, passedehinandensbotn,
hvis vi skulle i byen, og fulgte
hinandehsgoren og laden i fere
De sidsk Ar vi havde studiekredsvar det GretheBrcndt, som
lededelcedsen. Vi horte om "At
blive enke", "At bliveskilt", "At
gd til valg og hvordan kandidaternejindes", og i ovrigtfulgte vi
begivenhederne
i al,isente."

Og mange ord som for kwt var
det rcfie lolapyk
et kommanditselskab og ktoser
kenda' vi pd tyk.
Fru Peterse jongletel med sA
malge rare otd
at noget henger pd det jeg ganske sikkerttror.
Og mdens fi er .flittige og t.tt
en v@ldig tarn,
vi har en rar jtt Nilsson lil at

I 1965blev folgendesangskrevet om dennestudiekreds,
og den
giveret fint billedeaf, hvadkvindemefik ud dennestudiekreds:

Kutl vi hdbel ikke modrene vil
blive rent kaput
at A.O.F. belale vil sin artdel
her lil slut.

Mel: Pigerne i Smdland

At viden fdr betydning vil engang vi fA at se,
Ndr sommerener slul og eftervi kvinderskal ha'fat i, der skal
dret stwdet I
meget fiere ske,
sAmodesvi i studiektedsen,alle
om ude eller hjenmefront, det
er nu lige.fedt,
Vi strommertilf'a Tdrnbyoverndr blot vi gor en indsals hver
vinkelhus,
drev og
iser pA voresfelt.
til fods, i bil - med barnevognDer er storc sager til debat i akja og sdgar medbus.
tuelt kvarte\
Det er glade hjemmegdende, jeg kunhe blive ved at nevte
der svigter deresdonl,
meget, meget met
deprover i det smdat.la rdvidet
Man kan aldrig vide, hvad en
studiekreds kanfore med,
der bli'er droftet mahgeemner,
mdske en statsminister vi k,l
nange gode rdd vi lik,
fostre med lidt held.

snart er vi helbefarnei kommuhe s politik.
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I/i droJier hele san/indslivets /irned Ons og Moms ctgMarvttnli
og skaltepolitik.
Paniernes progtan bliver ogsd
stillet til deb.t
ja, uo bk, ikke kvi,tdenkun har
ho'det fuldt aJpjcrt.
fi har ./Aet ide on h|ad der i
komnwnen.lbregdr,
dog ind i mellemn /6r vi os en
lille *a/fbrdr,
me s Jit Petersen i hast a-jou.
triiJbrc protokol
det hender ganske ofie hendes
kalJb den bliver kold.

At h'iderne skal ./ien pd tinge
er en give sag,
og det gdt.fi.cnad ser-vi i avisen
dag./br dag.
En .fjer i haucn.for.fi-u Peterse
rchttterne de ta es mi s.el fia
Tdrnbt,studiekreds
Vi har leit en rlel om kontnu
ttul- og amBrAd.tpolit
ik
til kunst og bibellLere yi io ogsd
kenlskab /ik
aktuelle sager til debat vi mangtne moder karriet.ekvinderne pd
lige.[od.
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ArbejdeJskolen-i
TA'nby.havde
enelevforenins,
deri 1944dannede
et kor.Arbej
dersanSkorei.
l)et arndredcsenerenavDtit .tdmbykorer.
Herer sanSkoret
sanrtcliil
det forsrcmedlcmsnude.
Diriscnrenv r BorseJacobsen.
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I kredsenJik t'i meget med, sou
eldrig yil forga
se, det ku' makge andrc sikkerl
lere at forstd
som gode kammerater er vi
sammen ogjeg spdt
vi modes lil en studiekreds igen
til nesle dr.
Se nu her vi slutter visen at den
ej skal blive lang
sd lad os skdle med hvetandrc
ekdnu nok engang
Vi si'r tak til vor fnt Petet.sen,
Jbr alt hvad hun os ga',
og rdbef et hun'a og siger tak
.[or i dag.
Forfatteren til denne sang kendesdesvene ikke.

Andreaftenskoler

I 1940 'eme og 1950'emegik
depoltitiskepadierfor alvorind i
oplysningsa6ejdet.
I sommeren
1945 blev Liberalt Oplysningsforbund (LOF) stiftet af Venstre,
og 2 6r senerefiigte det konservative folkeparti eftsr med Folkeligt Oplysningsforbund
(FO) og
endeligi 1952blev Frit Oplysningsforbund(FOF)
dannetaf Det
radikaleVenstre.
I dager detde f@reste,dert@nker over,hvilkenideologiskbaggnrnd aftenskoleme har, man
valger ud fia de emner og fag,
mangemevil drke. Udbuddetaf
emnerog fag har dog zendretsig i
takt med sarnfundsudviklingen,
meninteressen
for at gd pi aftenskoleer intakt.
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Hvis du harbilleder,oplysningerellerandetaf lokalhistoriskinteresse,
si henvenddig til:
LokalhistoriskSamling
Kamillevej 10
2770Kastrup
Ttf.32 46 05 45
Abningstider:
Mandag 16.00- 20.00
Tirsdag 12.00- 16.00
Fredag
12.00- 15.00

pi
Lokalhistorisk
hardesuden
Samling
udstillinger
Kastrupgirdssamlingen

"Midt pe Amager"og
rrKastrupGlas"

Plyssen
AmagerStrandvej350:

Permanenteog
skiftendeudstillinger

AbentTirsdagtil sondag

14.00-17.00
Onsdag
tillige
14.00-20.00

AbentLsrdagog sondag
1 3 . 0 01-6 . 0 0

