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Undervisningsårene
1947/46-1940/49



Forstanderens telefon: Maaløv 233 

Lærerværelsets telefon: Maaløv 216 

Elevhjemmets telefon: Maaløv 234 

Seminariets postadresse : Jo nst r up 

pr. Ballerup



Jonstrup 
Statsseminarium

Undervisningsårene

1947/48—1948/49

ved
Aage Morville

JONS.
ST A T SS E M i \ A.i , 

LYNGBV

København 1950



Af Undervisningsministeriets bekendtgørelse
29. februar 1940

Seminariernes formål er at uddanne lærere og lærerinder til 
folkeskolen. Undervisningen skal være præget af de krav, elever
nes fremtidige gerning som lærere stiller til dem; desuden skal 
den meddele dem kundskaber og færdigheder, der kan fremme 
deres almindelige udvikling.

Undervisningen tilrettelægges således, at der i videst muligt 
omfang gives eleverne lejlighed til selvstændigt arbejde, der kan 
bringe dem i direkte forhold til stoffet. Det tilstræbes at gøre 
eleverne fortrolige med den laboratoriemæssige arbejdsmåde, 
vant til at bruge håndbøger og samlinger og øvede i at gøre iagt
tagelser i den levende natur.



Jonstrup Statsseminarium — »Det kongelige Blaagaard-Jon- 
strupske Skolelærerseminarium« — er landets ældste nord for 
Kongeåen. Den 14. marts 1791 åbnedes undervisningen på Blaa- 
gaard, udenfor Københavns daværende Nørreport. Under Køben
havns bombardement 1807 blev bygningen delvis ødelagt, og i 
1809 flyttedes seminariet til Jonstrup, 20 km. nordvest for Kø
benhavn.

Seminariet optager kun mandlige elever. På elevhjemmet kan 
bo 49. Værelserne er forbeholdt de ældre elever. For enkelt 
værelse betales ca. 30 kr. månedlig i 10 måneder, lys, varme, bad 
og lægehjælp iberegnet. Værelserne er umøblerede. Der er spise
køkkener til elevernes brug. På pensionater i seminariets nærhed 
kan fås værelse og fuld forplejning for ca. 165—170 kr. månedlig.

Uddannelsen er 4-årig. Undervisningen er gratis. Seminariet 
har præparandklasse, som forbereder til optagelsesprøven. Også 
i denne er undervisningen gratis.

Statsunderstøttelse (fra 200 til 1200 kr.) kan tildeles ubemid
lede elever; i præparandklassen er satserne fra 200 til 600 kr. 
Nogle amter og Skrikes stiftelse samt Gerickes, Reventlows og 
Birchs legater yder mindre understøttelser. Egmont H. Petersens 
Fond og Dansk Studiefond giver lån til elever i de to ældste 
klasser.

Seminariet selv og Sjællands bispekontor uddeler Mynsters og 
Tidemands legater samt Løvstrøms boglegat. De to sidste er knyt
tet til Jonstrup seminarium.

Seminariets statsøvelsesskole er 7 (8)-klasset. Ved velvilje fra 
Ballerup-Måløv og Værløse kommuners side er der truffet en 
ordning, således at 3. klasses elever får halvdelen af deres prak
tikvejledning i Ballerup 7nklassede skole og ældste klasse en 
del af praktikken i Måløv 3-klassede skole samt i forskolen i 
Kirke Værløse.
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Seminariets og skolens lærere.

Seminarieforstander, cand, theol. Aage Morville: Pædagogik, 
historie, religion.

Seminarielærer Chr. Hauch: Naturhistorie, geografi, dansk 1. del, 
specialelæsning.

Seminarielærer Otto Lindberg: Gymnastik, sløjd, skoletimer.

Seminarielærer, cand, theol. Axel Holkenov: Tysk, kirkehistorie, 
pædagogik, specialelæsning.

Seminarielærer, cand mag. G. Schmidt Nielsen: Matematik, 
naturlære, specialelæsning.

Seminarielærer, cand. mag. Vermund Laustsen: Engelsk, histo
rie, skoletimer.

Seminarielærer Frede Enkegaard: Sang, musik, skoletimer.

Seminarielærer, cand. theol. Laurids Adolphsen: Dansk, religion, 
skoletimer.

Seminarielærer, inspektør Herman Wolff sen: Regning, tegning, 
skrivning, sløjd, skoletimer.

Seminarielærer og leder af øvelsesskolen Johannes Reiff: prak
tik, skoletimer.

Øvelsesskolelærerinde frk. Elisabeth Krog.

Øvelsesskolelærerinde fru Lily Schmidt Nielsen, 

Øvelsesskolelærer Thomas Grünfeld.

Timelærerinde fru Inga Boesen.

Timelærerinde fru Karen Reiff.

Timelærer Poul Erik Jacobsen.

Timelærerinde fru Karen Jacobsen.
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Af seminariets dagbog.

Efter 10 års virksomhed i Jonstrup fratrådte seminariefor
stander Georg Christensen ved udgangen af skoleåret 1946—47 
sin stilling som seminariets forstander efter at være 'faldet for 
aldersgrænsen. Jonstrups elever fra dette tidsrum vil føle sig 
taknemmelige for, at de — ikke mindst i de urolige og vanskelige 
krigsår — altid kunne møde en fordomsfri forståelse hos deres 
forstander, ligesom de vil tænke med glæde på hans berigende 
og inspirerende undervisning. Seminariet skylder Georg Christen
sen tak for en dygtig ledelse af seminariet, præget af utrættelig 
energi og varm interesse for alle tidens pædagogiske spørgsmål.

Den 1. november 1947 blev seminarielærer E. Boesen udnævnt 
til sanginspektør. Hr. Boesen har været seminariets, sang- og 
musiklærer i 12 år og har udført en meget betydelig lærerger
ning, båret af pædogogisk indsigt og store faglige kvalifikationer. 
Som stifter og leder af seminariets musikforening har hr. Boesen 
foranstaltet en lang række fortræffelige koncerter, som semina
riet har haft stor glæde af.

Den 1. marts 1948 blev seminarielærer Frede Enkegaard, Ribe, 
udnævnt til sang- og musiklærer i Jonstrup.

Den 1. april 1948 blev øvelsesskolelærer H. Wolffsen normeret 
som seminarielærer. Fra samme dato modtog seminarielærer, 
cand, theol Laurids Adolphsen fast ansættelse.

Den 1. maj 1948 blev Th. Grünfeld ansat som timelærer ved 
øvelsesskole og modtog fast ansættelse den 1. oktober 1949.

Timelærerinde ved skolen, frk. Randi Poulsen blev efter an
søgning afskediget den 29. februar 1948.

Fra august til december 1947 virkede Hans Petersen som time
lærer ved skolen.

Den 1. januar 1949 blev Poul Erik Jacobsen ansat som time
lærer ved skolen.

Den 1. august 1948 kunne seminarielærer O. Lindberg fejre 
25 års jubilæum som lærer ved seminariet.
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Der har i de to skoleår været afholdt en række foredrag, hvoraf 
nævnes:

Professor Ejnar Thomsen: Henrik Pontoppidan.
Magister Rosenkjær: Højskolen.
Lektor Einander: Karlfeld og hans digtning.
Skoleinspektør Sofie Rifbjerg: Hjælpeskolens problemer.
Politiadvokat Lotinga: Afsporet ungdom.
Sanginspektør Boesen: Indtryk fra Sydslesvig.
Viceinspektør Arne Jørgensen: Den frivillige ungdomsunder

visning.
Cand. polit. Knud Rasmussen: Marshallplanen.
Seminarielærer Schmidt Nielsen: Den sunde fornuft.
Forstanderen har holdt nogle foredrag om aktuelle udenrigs

politiske problemer.
Koncertforeningen har holdt 3 koncerter om året. Blandt dem, 

der har glædet os i år, kan nævnes: Margot Keller, Jørgen Haar, 
Karen Heerup og Niels Viggo Bentzon samt Blæserkvintetten af 
1932.

Forbindelsen med Hamar lærerskole i Norge har været opret
holdt ved elevudveksling i begge skoleår. De norske elever har 
været ledsaget af rektor Norendal og lektor Ammundsen. Semi
narielærer Adolphsen har ledsaget de danske elever under deres 
ophold i Norge.

En lærerudveksling mellem lektor Einander fra Linköping 
folkskoleseminarium og seminarielærer Hauch fandt sted i 1948.

Endnu en form for nordisk kontakt blev prøvet i 1948, idet 
seminarieelev Bjørk fra Karlstad seminarium i en måned byt
tede læseplads med Kaj Gustav Hansen fra vor 3. klasse.

Fra undervisningsministeriet har seminariet som gave mod
taget to malerier, Eckhardt Johnsen: Landskab (Bornholm) og 
Helge Jensen: Karrebæksminde.
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I. Optagelse på seminariet.

Begæring om optagelse på seminariet skrives på skema, som rekvi
reres på seminariet.

1. For at kunne optages i præparandklassen skal eleven være fyld-t 
16 år inden 1. juni.

2. For at kunne optages i et seminariums 1. klasse skal eleven:
a) være fyldt 17 år inden 1. juni,
b) ved lægeattest godtgøre ikke at lide af nogen sygdom eller legemlig 

mangel, der gør ham uskikket til at være lærer; denne lægeattest 
.udfærdiges på et dertil bestemt skema,

c) fremlægge tilfredsstillende vidnesbyrd om forhold og vandel, der
iblandt vidnesbyrd fra rette vedkommende om, hvad han har 
været sysselsat ved siden udtrædelse af børneskolen,

d) have bestået en optagelsesprøve, hvis omfang er fastsat som an
givet nedenfor.
Indmeldelse må ske inden 15. april.

3. Elever, der har bestået:
a) studentereksamen med mindst 6 (13,00) i gennemsnit eller
b) realeksamen eller pigeskoleeksamen med mindst 7 (14,00) i gen

nemsnit eller
c) almindelig forberedelseseksamen med mindst 105 points (210 

points) (2 sprog) eller 112 points (224 points) (3 sprog) kan op
tages i et seminariums 1. klasse uden optagelsesprøve.

4. Tilladelse til optagelse uden prøve kan i almindelighed ikke ven
tes givet, såfremt den af den pågældende beståede studenter-, real-, 
pigeskole- eller aim. forberedelseseksamen er bestået i en eksamens
termin, der ligger mere end 6 år forud for 15. marts i det kalenderår, 
i hvilket den pågældende søger optagelse på seminariet med det nye 
skoleårs begyndelse efter sommerferien.

5. Ansøgere om tilladelse til at blive optaget i 1. klasse uden prøve 
må indsende deres papirer (dåbs-, helbreds- og vandelsattest samt 
eksamensbevis) til det pågældende seminarium inden 15. april. Afgø
relse om optagelse træffes efter et samlet skøn over samtlige aspiran
ter efter optagelsesprøvens afslutning.

6. De eksaminander, som får tilladelse til at optages i 1. klasse uden 
optagelsesprøve, må, inden de oprykkes i 2. klasse, bestå en til opta- 
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gelsesprøven svarende prøve i bibelhistorie og for at kunne oprykkes 
mindst opnå karakteren g ved denne prøve.

7. Studenter, der har bestået studentereksamen med hovedkarakte
ren 6 (13,00), kan, hvis pladsforholdene tillader det, optages direkte 
i et seminariums 2. klasse mod inden 1. september at bestå en opta
gelsesprøve i bibelhistorie og regning i det under II. angivne omfang; 
til at bestå kræves en karakter af mindst g i begge fag. Desuden skal 
den pågældende prøves i musik.

II. Fordringer ved optagelsesprøven.

Religion.
Bibelhistorie i et omfang som I. M. Hertz: »Bibelhistorie til brug 

ved forberedelsen til seminariet«.

Mundtlig dansk.
Læsning af poesi og prosa med samtale om det læste. Tillige prøves 

eksaminanden i analyse og grammatik. Til brug ved forberedelsen kan 
anbefales: J. Byskov: »Mindre lærebog i grammatik og retskrivning« 
eller en bog efter de Jespersenske og Wiwelske principper af omfang 
som for mellem- og realskolen.

Af Digterværker må være læst:
Stykker af islandske sagaer.
Nogle danske folkeviser.
To komedier af Holberg.
En tragedie og et større digt af Oehlenschläger.
Hertz: »Svend Dyrings hus« eller »Kong Renés datter«.
Poul Møller: »En dansk students eventyr«.
Chr. Winther: »Hjortens flugt« eller nogle af træsnittene.
To af St. St. Blichers noveller.
Fem af H. C. Andersens eventyr.
En af Bjørnsons bondenoveller.
En af Henrik Pontoppidans noveller eller romaner.
En af Johs. V. Jensens fortællinger eller romaner.

Desuden må der være læst nogle prøver af dansk salmedigtning 
(Kingo, Brorson, Grundtvig), nogle danske sange (Ewald, Grundtvig, 
Ingemann, Hostrup, Ploug, Richardt, Aakjær) og nogle af Bjørnsons 
sange.
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Litteraturhistorie gøres ikke til genstand for »direkte prøve ved op
tagelsen, men det anbefales dog, at eksaminanderne har læst en bog 
som Hans Kyrre: De unges litteraturhistorie.

Skriftlig dansk.
a) Stil. Der gives en fri eller bunden opgave, til hvis besvarelse eksa

minanderne får 3 timer.
b) Diktat. 1 time. Der prøves i et ret vanskeligt stykke prosa. Af skille

tegn dikteres kun punktum. Hele stykket læses først langsomt op, 
derefter dikteres således, at de enkelte sætninger eller ord kuri 
siges een gang. Efter dikteringens tilendebringelse gives der eksa
minanderne 10 minutter til at gennemse det skrevne.

Skrivning.
Ved prøven (1 time) skrives et stykke sammenhængende normal

skrift i en størrelse af ca. 12 mm og 5 mm. Desuden skrives nogle 
linier håndskrift.

Regning.
Prøven er mundtlig og skriftlig; til den skriftlige prøve gives 3 

timer. Der kræves sikkerhed og færdighed både i mundtlig og skriftlig 
regning med hele og brudne tal (herunder decimalbrøk). Der kræves 
sikkerhed i forholdsregning (ligefremt, omvendt og sammensat for
hold), kendskab til delingsregning, blandingsregning, rentesregning 
og handelsregning. Vanskelighedsgraden af opgaverne ved prøven vil 
omtrent være bestemt ved de opgaver, der findes i Bertelsens regne
bog §§ 1—8, og der kræves ikke større kendskab til veksler og obli
gationer end, hvad der svarer til fordringerne til mellemskoleeksamen. 
Opgaver, der kræver kendskab til fysik (f. eks. vægtfylde), gives ikke. 
Endvidere kræves, at aspiranten kan beregne omkredsen af en cirkel, 
fladeindholdét af et parallelogram, en trekant og en cirkel og rum
fanget af et retstående prisme og en cylinder. Skriftlig prøve omfatter 
mindst fire af hinanden uafhængige opgaver, hvoraf een med rene tal.

Historie.
Historien kræves både for Danmarkshistoriens og for verdenshisto

riens vedkommende læst i et omfang som en almindelig mellemskole
bog. Der gives et spørgsmål i Danmarkshistorie og et i verdens-, 
historie.
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Geograf i.
Fordringerne udtrykkes ved omfanget af en almindelig mellemskole* 

bog. Der lægges hovedvægt på øvelse i at bruge kortet og til kendskab 
til beliggenheden af byer, floder, bjerge, landegrænser og lignende. 
Der gives et spørgsmål i Danmarks og et i den øvrige geografi.

Naturhistorie.
a) Zoologi: Fordringerne udtrykkes ved omfanget af en almindelig 

mellemskolebog.
b) Botanik: Det forlanges af eksaminanderne, at de har så meget 

kendskab til planters ydre, at de kan give en nøjagtig og nogen
lunde fyldig beskrivelse af en blomsterplante. Der kræves ikke 
kendskab til familieinddelingen, men de alleralmindeligste blom
sterplanter må kendes ved navn. Som hjælpemiddel kan benyttes 
en af de i folkeskolen anvendte lærebøger i botanik.

Der gives et spørgsmål i zoologi og et i botanik.

Matematik.
Eksaminanderne skal have lært sætningerne i læren om de 4 reg

ningsarter både med positive og negative tal. (Den egentlige potens
lære og polynomiers division fordres ikke). De skal have øvelse i på 
egen hånd at løse sådanne opgaver angående omformning og reduk
tion af bogstavudtryk, som falder ind under de nævnte afsnit. De skal 
kunne løse ligninger af 1ste grad med 1 ubekendt såvel med tal- som 
med bogstavkoefficienter og behandle sådanne i ord givne lette opga
ver, som fører til ligninger af denne art.

Desuden forlanges så meget af geometri, som indeholdes enten i 
Julius Petersens elementære plangeometri 15de udgave side 1—27 
eller i Johs. Mollerups bog side 16—28. Der gives et spørgsmål i arit
metik og et i geometri.

Det tillades de seminarier, som måtte ønske det, at afholde skriftlig 
prøve i matematik.

Musik.
Prøven aflægges i sang og violinspil.

a) Sang: Eksaminanden må opgive ca. 20 lettere salmer og sange til 
prøven, og eksaminandens sanglige evner prøves indenfor dette 
pensum. Desuden prøves eksaminanden i nodekendskab (st am to
nerne, intervallerne indenfor disse samt de almindelige nodevær
dier).

b) Violinspil:: Der prøves i lettere melodier, skalaer- og treklange.
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Afgangseksamen 1948.

1. Henry Ellehammer Andersen .......................................... 6,54 mg-j-
2. Vagn Hother Andersen ....................................................  7,23 mg+
3. Arne Blum ........................................................................ 6,73 mg
4. Hans Peter Christensen ................................................. 6,60 mg-i-
5. Torben Victor Dahlgaard ................................................. 6,21 mg-r
6. Erik Johannes Granholm ................................................. 6,79 mg
7. Hugo Haagensen ............................................................ 6,83 mg
8. Jørgen Edwin Hansen ....................................................  5,71 g+
9. Svend Asger Hermansen ................................................. 6,18 mg-r

10. Steffen Bering Jacobsen ................................................. 6,50 mg-r
11. Preben Eivind Kristiansen ............................................. 6,73 mg
12. Andr. Kr. Bredsdorff Larsen ......................................... 6,11 rng-r
13. Jørgen Hjortskov Larsen ................................................. 6,83 mg
14. Bent Østergaard Laursen ................................................. 6,94 mg
15. Torkil Lund .................................................................... 6,50 mg-r
16. Knud Preben Andersen Lunghøj ................................. 6,03 mg4-
17. Adolf Skovrind ................................................................ 6,71 mg
18. Jørgen Erik Anders Olsen ............................................. 5,24 g
19. Poul Severin Frankær Olsen ......................................... 6,95 mg
20. Karl Pedersen ................................................................ 6,71 mg
21. Tage Josef Poulsen ........................................................  6,60 mg-i-
22. Ejnar Godtfred Rasmussen ........................................  5,94 g+
23. Svend Philip Rasmussen ................................................. 6,53 mg 4-
24. Viggo Krogsgaard Rasmussen ......................................... 6,56 mg-r
25. Niels Evald Ryttov ........................................................  6,92 mg
26. Jens Siegfred Thomsen ................................................. 6,65 mg-j-
27. Jørgen Frithiof Hamre ....................................................  7,10 mg
28. Leo Harry Jensen ............................................................ 7,09 mg
29. Anders Johansen ............................................................ 7,13 mg
30. Peter Ulrich Zacho ........................................................  6,78 mg
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Afgangseksamen 1949.

1. Jørgen Alg ..................................................   6,84 mg
2. Knud Frede Andersen ....................................................  5,43 g-f-
3. Helge Werner Arvesen ....................................................  6,62 mg-r
4. Poul Erik Emanuel Bigand ............................................. 6,48 mg-?
5. Erling Erforth Bjerager ................................................  6,90 mg
6. Oluf Clausen .................................................................... 6,90 mg
7. Folmer Ascanius Jacobsen ............................................. 6,67 mg
8. Frank Lynnerup Jacobsen ............................................. 6,02 mg-r
9. Axel Johanisson ................................................................ 7,30 mg+

10. Tage Kristensen ............................................................ 6,50 mg^-
11. Christian Lany ................................................................ 5,89 g-f-
12. Thorkild Oscar Brendstrup Larsen .............................  7,19 mg+
13. Niels Tangegaard Larsen ............................................. 5,56 g-|-
14. Poul Langgaard Nedergaard ......................................... 6,92 mg
15. Jørgen Preben Nissen ....................................................  6,73 mg
16. Knud Gunnar Olsen ........................................................ 5,58 g+
17. Bent Høgild Ottosen ........................................................  6,86 mg
18. Helge Petersen ................................................................ 6,75 mg
19. Poul Christian Petersen ................................................. 6,33 mg-r
20. Knud Rasmussen .......................................   7,20 mg-|-
21. Poul Friis Ryttov ............................................................ 5,58 g-f-
22. Jørgen Siegfredsen ........................................................  7,20 mg-|-
23. Peter Skaalum ................................................................ 6,92 mg
24. Ernst Finn Sørensen ....................................................  6,59 mg-4-
25. Svend Bech .................................................................... 6,97 mg
26. Nils Christian Betz ........................................................  6,18 mg-r


