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JONSTRUP 
STATSSEMINARIUM

LYNGBY

★

UNDERVISNINGSÅRENE 1954/55 — 1955/56



Seminariets adresse:

Jonstrup Statsseminarium 

Skolestræde 

Lundtofte 

pr. Kgs. Lyngby 

Forstanderens telefon: Hjortekær 1055 

Lærerværelsets telefon: Hjortekær 367 

Elevernes telefon: Hjortekær 874-



JONSTRUP 
STATS

SEMINARIUM
VED AAGE MORVILLE

UNDERVISNINGSÅRENE

1954/55—1955/56

1957



Jonstrup Statsseminarium — »Det kongelige Blaaga a rd-Jon
strupske Skolelærerseminarium« — er landets ældste nord for 
Kongeåen, grundlagt den 14. marts 1791.

Seminariet omfatter.

I. Præparandklasse, som forbereder elever med tilstrækkelige 
forudsætninger til optagelsesprøven.

II. k-årig uddannelse for elever, som har bestået optagelses
prøve.

III. 3-årig uddannelse for studenter.
Der optages både mandlige og kvindelige elever.
Undervisningen er gratis, men eleverne afholder selv udgifter 

til bøger og ophold. Seminariet har et lille kollegium for kvinde
lige elever.

Uddannelsen i praktisk skolegerning gives på Lundtofte skole 
og Lindegaardsskolen i Lyngby.

I alle klasser kan ubemidlede elever søge statsunderstøttelse, 
ligesom en del amter fordeler understøttelser. Der er adgang til 
at søge stipendier fra forskellige legater. Seminariet forvalter 
flg. legater: Provst O. Tidemands legat, Kantor O. Lunds og hu
strus legat, Jørgen Olsen og hustru Maries legat samt Løvstrøms 
boglegat. Studielån kan efter første eksamensresultat søges hos 
Dansk Studiefond og Egmont ft? Petersens Fond.
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Optagelse på seminariet
Af seminarieloven af 11. juni 1954 anføres:

»Folkeskolens læreruddannelse har til formål at uddanne lærere 
til hele folkeskolen og de dertil knyttede realklasser og tager tillige 
sigte på, at lærerne skal kunne påtage sig undervisning i ungdomssko
len og aftenskolen. — Læreruddannelsen skal foruden at give de for
nødne faglige kundskaber tilstræbe at fremme elevernes personlige 
udvikling og give dem en fyldig pædagogisk og praktisk indsigt i 
undervisningen i folkeskolen.«

Til optagelse i et seminarium kræves, at den pågældende
a) inden 1. marts i det kalenderår, i hvilket optagelsen finder sted, 

er fyldt:
1) 18 år ved den almindelige 4-årige læreruddannelse,
2) 19 år ved den 3-årige uddannelse for studenter.

b) ved lægeattest godtgør ikke at lide af nogen sygdom eller legemlig 
mangel, der gør eleven uskikket til at være lærer i folkeskolen.

c) fremlægger tilfredsstillende vidnesbyrd om forhold og vandel, der
iblandt vidnesbyrd fra rette vedkommende om, hvad ansøgeren har 
været sysselsat med siden sin udtræden af skolen. Attesten sendes 
af udstederen direkte til seminariet.

d) opfylder de for optagelsen i et seminarium fastsatte faglige forud
sætninger.

Optagelse i et seminarium er afhængig af, at seminariet efter sit ind
tryk af eleven og dennes modenhed — efter afholdelse af en egnet- 
hedsprøve eller på anden måde — skønner, at eleven er egnet til læ
rergerningen.

Til optagelse kræves, at den pågældende består en optagelsesprøve 
i følgende fag: Dansk (skriftlig og mundtlig), regning, kristendoms
kundskab, historie, geografi, naturhistorie, naturlære, matematik, en
gelsk eller tysk og musik.

Optagelsesprøven afholdes ca. 20. juni.
Forberedelsen til denne prøve kan ske i seminariets præparandklas- 

se, som for aspiranter med gode forudsætninger (realeksamen el. lign.) 
har en varighed af 12 måneder, på andre kursus eller ved privat for
beredelse. Aspiranter uden eksamen må have et forkursus på 5 måne
der forud for den egentlige præparandklasse.

Aspiranter, som ved real-, prælm.- eller studentereksamen har nået 
et særligt højt resultat, kan optages efter en prøve i dansk, regning og 
kristendomskundskab.

Redegørelse for de faglige krav kan rekvireres på seminariet.
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Den 3-årige uddannelse for studenter.

Til optagelse i en studenterklasse kræves, at den pågældende har 
bestået studentereksamen på en efter seminariets skøn tilfredsstillende 
måde. løvrigt gælder ovennævnte bestemmelser.

Indmeldelse skal ske inden 15. april på skema, som kan rekvireres 
på seminariet.

Af seminariets dagrbog*
For anden gang i sin historie har Jonstrup Statsseminarium 

måttet søge sig et nyt hjemsted. Ved sin grundlæggelse i 1791 
havde seminariet sin beliggenhed på Blaagaard uden for Køben
havns daværende Nørreport. Under Københavns bombardement 
i 1807 blev bygningerne ødelagt, hvorfor seminariet i 1809 blev 
flyttet til Jonstrup ved Ballerup. Efter den anden verdenskrig 
blev Flyvestation Værløse og andre store militære anlæg place
ret i seminariets umiddelbare nærhed. Det blev derfor igen nød
vendigt at flytte.

Da seminariet altid har haft sit opland i Københavns omegns
kommuner og Nordsjælland, blev Kgs. Lyngby udset til hjem
sted. Fra Lyngby-Taarbæk kommunes side blev der velvilligst 
stillet en stor, meget smukt og trafikalt særdeles heldigt belig
gende grund til rådighed. Den 2. juni 1955 godkendte folketin
gets finansudvalg flytningen til Lyngby og bevilgede midler til 
afholdelse af arkitektkonkurrence.

Forudsætningen for flytningen var, at flyvevåbnet skulle over
tage det gamle seminarium, som skulle anvendes til skoler for 
flyvevåbnets befalingsmænd. Da forsvarsministeriet ikke andet
steds kunne fremskaffe lokaler for disse skoler, blev afgørelsen, 
at seminariet skulle flytte, inden det nye seminarium var opført. 
Fra Lyngby-Taarbæk kommune blev der givet tilbud om midler
tidigt at stille Lundtofte gamle skole til rådighed. I sommerfe
rien 1955 kunne seminariet flytte ind i hyggelige og smukt 
istandsatte lokaler, som dog måtte suppleres med nogle klasse
værelser i den nær beliggende nye Lundtofte skole, hvor praktik-
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undervisningen skulle foregå. Ved velvillig assistance fra kom
munes side blev der på gården Lille Ørholm indrettet et lille 
kollegium for kvindelige elever.

Den 19. august 1955 indviedes det midlertidige seminarium i 
Lundtofte i overværelse af undervisningsminister Julius Born
holt, ministeriets embedsmænd og de kommunale myndigheder 
fra Lyngby-Taarbæk. Seminariet indledte dermed et nyt afsnit 
af sin historie, men med bibeholdelse af Jonstrup navnet, som 
siden 1809 mere havde været et seminariebegreb end et stednavn.

Statsøvelsesskolen i Jonstrup blev holdt i gang et år efter se
minariets flytning for at lette Værløse og Ballerup kommuner 
overtagelsen af de børn, som hidtil havde søgt skolen i Jonstrup. 
Skolen blev nedlagt ved udgangen af skoleåret 1955-56. Semina
riet skylder en varm tak til øvelsesskolens lærerstab, som trods 
meget vanskelige forhold har holdt skolen på et pædagogisk højt 
niveau. Tre af skolens lærerkræfter blev overflyttet til Lundtofte 
skole, hvor de fortsætter praktikundervisningen. Seminariet 
måtte desværre tage afsked med lærerinderne fru I. Boesen og 
frk. E. Krog og lærer Th. Grünfeld, som ikke ønskede overflyt
ning til Lyngby. —

Efter en indbudt arkitektkonkurrence fik arkitekterne Erling 
Langkilde og Ib Martin Jensen overdraget opgaven at opføre det 
nye seminarium med tilsluttet kommuneskole, som skal virke 
som øvelsesskole. Arbejdet er nu påbegyndt. —

I 1954 vedtog folketinget en ny seminarielov, som på mange 
punkter har stillet seminariet over for nye opgaver. Optagelses
betingelserne er blevet skærpet, og der åbnes adgang for special
uddannelse i enkelte fag.

Disse krav i forbindelse med seminariets vækst har nødven
diggjort ansættelse af flere lærere. Ved begyndelsen af skoleåret 
1956-57 ansattes cand. mag. frk Karen Lund som lærerinde i 
matematik og fysik, cand. mag. V. Kesselhahn som lærer i dansk 
og gymnastik, cand. mag. Vagn Jensen som lærer i geografi og 
naturhistorie, og timelærerinde fru Asta Trier Hansen fik fast 
ansættelse som lærerinde i gymnastik og håndarbejde. —
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Seminariet har haft den glæde fra afdøde skoleinspektør Jør
gen Olsen — tidligere elev på Jonstrup — at modtage et legat 
»Skoleinspektør Jørgen Olsen og hustru Maries legat« på 33.000 
kr. til understøttelse af elever. —

Af seminariets daglige liv skal nævnes flg. — Den nordiske 
forbindelse har været opretholdt ved en elevudveksling med Elve
rum lærerskole i Norge og ved nogle dages besøg hos os af en se- 
minarieklasse fra Linköping seminarium i Sverige.

Seminariets musikforening har afholdt 3 koncerter om året. 
Blandt de medvirkende nævnes: Leo Hansen kvartetten, Ejvind 
Andersen, Asta Andersen, Th. Rosenberg, Ch. Senderowitz, Ebba 
Fischer, John Winther og Poul Birkelund kvartetten. Til disse 
koncerter og til en del af foredragene har der været offentlig 
adgang.

Ved elevernes egen foranstaltning har der derudover været af
holdt regelmæssige grammofonkoncerter, ligesom seminariets 
eget kor og orkester har givet koncerter.

En vandreudstilling af dansk nutidskunst har været ophængt 
i seminariets lokaler i nogle uger. Udstillingen blev gennemgået 
af magister Ole Næsgaard. Der har været afholdt en udstilling 
af elevernes hobbyarbejder.

En litterær aften blev givet af forfatterne Ole Abildgaard og 
Jørgen Nass.

Af foredrag på seminariet nævnes:

Prof. Nishiwaki, Osaka, Japan: Brintbombens lære.
Direktør F. Wendt: Det nordiske råd.
Stadsingeniør O. Forchhammer: Tysklands fremtid.
Stiftsprovst, dr. P. Brodersen: Mennesket i verden i dag.
Mag. scient. Jens Rosenkjær: Einstein.
Museumsdirektør Leo Swane: Delacroix.
Prof., dr. theol. P. Lindhardt: Kirke og folk i den sekulariserede 

tidsalder.
Kontorchef Axel Holm: De store årgange og skolen.
Stig Guldberg: Arbejdet for invalide børn.
Overrabbiner M. Melchior: Den jødiske situation i dag.
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Redaktør, cand. mag. Kaj Bom: Er det danske sprog til brokkassen?
Billedhugger Isenstein: Skulptur.
Forfatteren Poul la Cour: Ingen er en ø.
Kommunelærer Torben Gregersen har givet kursus i individuel un

dervisning.

Seminariets lærere
Seminarieforstander, cand, theol. Aage Morville: Pædagogik. 
Seminarielærer Otto Lindberg: Gymnastik, sløjd.
Seminarielærer, cand, theol. Axel Holkenov: Tysk, kirkehistorie, 

skolehistorie.
Seminarielærer Herman Wolf f sen: Regning, tegning, skrivning. 
Seminarielærer, cand. mag. Vermund G. Laustsen: Engelsk, 

historie.
Seminarielærer Frede Enkegård: Sang, musik.
Seminarielærer, mag. scient. & cand. mag. Poul Thomsen: Ma

tematik, naturlære.
Seminarielærer, cand. mag. Arne Nordahl Pedersen: Engelsk, 

tysk.
Seminarielærer, cand, theol. & mag. Kai Viderø: Dansk, kristen

domskundskab.
Seminarielærerinde, cand. mag. fru Lisa Larsen: Naturhistorie, 

geografi.
Seminarielærerinde fru Asta Trier Hansen: Kv. gymnastik, hånd

arbejde.
Seminarielærerinde, cand. mag. Karen Lund: Matematik, fysik. 
Seminarielærer, cand. mag. V. KesselhahnK: Gymnastik, dansk. 
Seminarielærer, cand. mag. Vagn Jensen: Geografi, naturhistorie. 
Timelærerinde, musikpædagog fru Asta Andersen: Klaverspil. 
Lærerinde, frk. Gudrun Christensen: Skolekøkken

Undervisningen i praktisk skolegerning gives på Lundtofte 
skole under ledelse af skoleinspektør Stig Hansen samt på Linde- 
gaardsskolen upder ledelse af skoleinspektør E. Kann. ...
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Dimittender 1935
(studenterklasse )

Ole Abrahamsen

Rolf Bernhard Dietrich

Åsa Jensen

Erik Viggo Johansen

Finn Lauritz Johansen

Else Agnete Kettel

Karin Hilda Kolbe

Jørgen Kristensen-Elsøe

Tove Kornbech Larsen

Verner Hary Lind

Bodil Leth Emanuel, f. Mouritzen

Else Marie Nielsen

Jørn Keld Nielsen

Ruth Lilli Olofsson

Ole Jagd Olsen

Erik Pedersen

Mary Marie Pedersen

Bernhard Elias Poulsen 

Annelise Falslund-Rasmussen

Christian Vilhelm Rasmussen 

Karen Jytte Larsen, f. Rasmussen 

Esther Marie Spaabæk

Inge Spliid

Kirsten Steinaa, f. Jensen

Henning Egon Sørensen

Ida Midtgaard. Sørensen

Dimittender 1955
( studenterklasse)

Sten-Tolle Bay

Hanne-Lise Nielsen, f. Bjarnø

Per Brask Dam

Asger Henry Gjerrild

Grethe Gylling

Finn Erik Hess

John Herbert Holm

Gunda Margrethe Jørgensen

Lene Buch Larsen

Jørgen Liebe-Lindgreen

Valborg Lind-Christensen

Inge Marie Munch

Christian Kjeld Nielsen

Karen Stoumann Nielsen

Kirsten Lykke Holm, f. Nielsen

Edel Broe Pedersen

Ellen Pedersen

Aase Strøm Petersen

Ib Strarup Roed

Anne Sophie Stærmose

Frits Thomsen

Inge Thomsen

Inger Løgtholt Thomsen

Inger Vibeke Thomsen.
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Dimittender 1953
Jørgen Finn Andersen 

Kristian Charles Andersen 

Bent Christensen 

Kjell Aksel Christiansen 

Hans Peter Egeberg 

Ole Bent Erskov 

Arne Frederiksen 

Jens Gunnersø 

Erik Olofsson Hansen 

Jørgen Daugaard Hansen 

Palle Skriver Hansen 

Rudolf Helms 

Jens Johansen 

Otto Eivind Konradsen 

Mogens Tulinius Krog 

Aksel Kroman 
Kristian Simoni Larsen 

Werner Lau 

Arne Leif Markmann 
Gunnar Munch 

Mogens Ib Nielsen 

Ove Halfdan Nielsen 

Holger Berg Olsen 
Carl Oluf Petersen 

Finn Reindahl Rasmussen 

Ib Reimer 

Eigil Ruge

Knud Theil Schultz 
Per Thomassen

Dimittender 1959
Aage Andersen
Kirsten Marie Andresen 
Søren Niels Aundal
Tove Margrethe Christensen 
Ib Søby Dandorf
Inger Marie Grooss
Lis Hagel
Poul Hansen
Hjørdis Heinesen
Preben Boye Holm 
Wibeke Ingvar-Jensen 
Birthe Nielsen, f. Jacobsen 
Aje Jarner
Keld Walter Jensen 
Ane-Margrethe Johnsen 
Ole Holtoug Jørgensen 
Mogens Knudsen
Flemming Kramp
Grethe Larsen
Lis Christoffersen, f. Lilbæk
Fritze Munch
Emil Møller Nielsen
Helge Jacob Nielsen
Frida Metha Olsen
Carl Johan Pedersen 
John Vang Pedersen
Leif Wagner Pedersen 
Inger Grønfeldt Sieverts 
Bruno Ole Thomsen
Kjeld Sauer Thygesen 
Inge Maud Truelsen
Inge Wesenberg-Lund
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