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DETTE årsskrift vil fortælle om året 1957 på N.
Zahles Seminarium. Traditionen tro indledes det 

med årets dimissionstale.

Om de usynlige ting ville jeg tale til Dem.
Mit udgangspunkt er en lille fortælling eller lignelse af 

Chesterton.1) Den hedder: »Vinden og træerne«. Han for
tæller, at han en dag sad under nogle høje træer, mens en 
voldsom storm rev i kronerne. »Som jeg ser på disse ho
vedtunge kæmper, som pines af et usynligt og et voldsomt 
hekseri, dukker en sætning frem i erindringen. Jeg mindes 
en lille dreng, jeg kender. Han gik engang gennem Bat
tersea Park netop under sådanne forrevne skyer og gyn
gende træer. Han kunne slet ikke lide vinden. Den blæste 
for meget i hovedet på ham. Han måtte lukke øjnene, og 
den blæste hatten af ham, den hat, han var så stolt af. 
Han var, så vidt jeg husker, omtrent 4 år. Efter at han 
flere gange havde klaget over uroen i luften, sagde han 
til sidst til sin moder: »Hvorfor tager du ikke træerne 
bort, så vil det ikke blæse?«

Intet kunne være mere intelligent og naturligt end 
denne fejltagelse. Enhver, som så på træerne første gang, 
kunne indbilde sig, at de faktisk var kæmpestore og 
titaniske vifter, som bragte luften i miles omkreds i be
vægelse bare ved at røre på sig. Intet, siger jeg, kunne 
være mere menneskeligt og undskyldeligt end den tro, at

!) Her efter: Edvard Jensen: Menneskesyn s. 127. 
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det er træerne, der laver vinden. Denne tro er så menne
skelig og så undskyldelig, at den i virkeligheden hyldes 
af omtrent 99 pct. af filosofferne og reformvennerne, so
ciologerne og politikerne i den store tidsalder, vi lever i. 
Min lille ven lignede faktisk meget disse ledende moderne 
tænkere - han var blot meget sødere.

I den lille lignelse eller parabel, som han havde æren 
af at finde på, står træerne for alle de synlige ting, og 
vinden for alle de usynlige. Vinden er ånden, som blæser 
hvorhen den vil. Træerne er verdens materielle ting, som 
blæser hvorhen ånden vil.«

Så vidt Chesterton. Han går videre og viser, at ligesom 
vi ikke kan se blæsten, men kun blæstens virkninger, så
ledes er det også i menneskelivet. Ingen har nogen sinde 
set en revolution, siger han f. eks. Folkemasserne, blodet 
i rendestenene, guillotinen hævet højere end tronen, alt 
dette er ikke revolution, men resultaterne af en revolu
tion.

Det begynder altsammen altid i de usynlige tings sfære.
Jeg havde brug for Chestertons billede til vor situa

tion i dag, for jeg ville sige til vore 31 nye lærere: en 
lærer må tro på de usynlige ting; en lærer arbejder med 
usynlige ting.

Jeg ved nok, at en almindelig 5. klasse ikke uden videre 
er usynlig - og i hvert fald sjældent uhørlig. Jeg ved nok 
alt det, som kan siges om det synlige. Og vigtigt er det. 
Sandelig. Børnene skal lære at skrive net og gå med pæn 
holdning og sætte fingerbøllet på den rigtige finger. Og 
det er jo dejligt - og megen ære værd - hvis man kan 
fremvise en bunke fine diktater eller fyldige arbejdsbø
ger, eller hvad det nu er.

Men der er for os alle en fristelse til at holde os til de 
synlige ting. De er lettere at bedømme, de smutter ikke 
væk mellem fingrene på en - og derfor er det vel, man 
fristes til at holde sig til den sansede, erkendte ydre ver
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den. Så gør man historien til kun økonomi og de kirkelige 
vækkelser til et spørgsmål om landbrugspriser; så tæller 
man digterens adjektiver og kan opgive hans lyriske evne 
i procent. På pædagogikkens område lægges hovedvægten 
på de ydre resultater: karakterer, fint afvejede, viden
skabelige standpunktsprøver, træning i færdigheder, som 
kan måles, beskrivelser af elever i tal og kvotienter. Og 
der er noget tilfredsstillende derved for enhver af os. Man 
får ligesom hold på noget, der ellers ikke er til at få hold 
på. Netop derfor husker vi uden opskrift de synlige ting; 
men jeg ville så gerne sige til Dem og til mig selv: lad os 
i en skolegerning ikke glemme de usynlige ting.

De knytter sig ikke til bestemte fag - det er ikke let at 
tale om dem, for de er jo netop uhåndgribelige. Men lad 
mig prøve at nævne nogle usynlige ting - blot med et par 
rids, så mærker De nok, hvor jeg vil hen.

En lærers egentlige virkemiddel er ordet, og ordets 
påvirkning hører til de usynlige ting. Ordet: det er ikke 
blot, at s - ø siger sø, det er ikke blot remser, der skal læ
res, eller lektier og regler. Men det er meddelelsen fra læ
reren til eleverne, fra sind til sind. Alle har vi erfaringer 
om, hvad en andens ord til os kan betyde. Måske vidste 
den anden ikke engang, at hans ord kunne bære frugt hos 
os. Det ord har måske fulgt os og været til trøst eller in
spiration eller advarsel igen og igen. Der er noget under
fuldt ved ordets magt. Den magt bruger en lærer. Han 
taler med børnene, han påvirker dem, han ved ej selv 
hvorledes. Ud fra hans livsindstilling og vurdering er der 
noget, som slår rod i børnenes sind, og det huskes længe. 
Men læreren får det måske aldrig at se. Han må regne 
med de usynlige ting.

Vi har et par gange i dette forår ved lørdagsmorgen
sangen læst et afsnit af Morten Pontoppidans prædikener. 
Han nævner i sin pinseprædiken et ord, som han siger fin
des på den engelske medaille for druknedes redning: Der 
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står: There may yet be a little spark left. Der er dog 
måske en lille gnist tilbage. Det er redningsmandens løsen, 
når han springer ud efter den druknede. Det ser ud som et 
dødt legeme, der driver i vandskorpen, men - der er dog 
måske en lille gnist tilbage - af liv. Den tro, der ligger 
gemt heri, er også nok værd at nævne. Jeg mener ikke 
just en Guds-tro, men troen på, at der dog. Troen på bar
net, på muligheden i mennesket, den tro, der spejder efter 
den mindste gnist. Den hører også til de usynlige ting, 
som jeg ønsker må være i Deres skolestue.

Det kan være, at det i grunden ikke bare er tro, eller at 
den tro i alle fald er lidt i familie med den kærlighed, 
der tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Men det 
er ikke sådan at rubricere de usynlige ting. Håbet er altså 
også deri, det som ikke giver op, som rækker sig frem og 
spejder bag ved dagligdagens skuffelser til målet. For der 
må jo være et mål. Ikke bare at få timen til at gå - og 
dagen til at gå - og livet, så vi kan få den så højt attråede 
pension, men der må være et mål for en lærergerning. 
Noget man vil de børn, noget man vil vise dem, noget 
man vil glæde dem med eller lære dem at glæde sig over, 
noget man sådan ville ønske, at de måtte opleve.

Blandt de usynlige ting må jeg også nævne humor. Jeg 
synes, at jo ældre man bliver, jo mere dyrebar bliver 
egentlig den side af menneskelivet. Den er som en funk
lende lysgiver, og hvor den fattes, dér falder tusmørket 
på, konturerne udslettes, og farverne viskes ud.

Vi kunne nævne endnu mange eksempler på de ting, 
som ikke kan testes, som ikke fremgår af nogen ydre regi
strering, men alligevel er uundværlige i en lærers bagage. 
De usynlige ting - de usynlige bånd fra lærer til elev, som 
har noget at gøre med respekt for den enkelte og godhed 
for hver eneste, som rummer opmuntring og vejledning, 
fordi de andre er med i ens sind og er ikke blot ting, man 
har med at gøre i arbejdstiden og så ellers går forbi i hast.
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Vi ville også gerne, at denne skole her, dette semina
rium, skulle have plads til de usynlige ting, og når vi øn
sker godt for Dem og ønsker Dem Guds velsignelse til det 
arbejde, De nu går ind i - så er det jo også usynlige ting, 
som ikke vejer til i pengepungen og vel i nogles øjne er 
helt uden betydning.

Men jeg ved ikke noget bedre og større at ønske for 
Dem. Jeg ønsker, at De må blive dygtige, også dygtigere 
end De er i dag, at De må uddanne Dem videre, at De må 
være flittige og ordentlige og aflevere reelt og godt arbej
de, der hvor De nu skal virke. Men jeg ønsker dertil, at 
De ikke glemmer alle de usynlige ting, og at Deres kom
mende virke i skolen også må blive præget af dem.

Begyndte vi med Chesterton, vil jeg gerne slutte med 
Paulus. Han skriver til menigheden i Korinth: Derfor ta
ber vi ikke modet - (der kunne jo komme den dag, hvor 
De også fik brug for at høre den tone: derfor taber vi 
ikke modet), tværtimod, selv om også vort ydre menne
ske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag 
for dag. Thi vor trængsel, der er stakket og let, virker 
uden mål og måde en evig vægt af herlighed for os, som 
ikke har blikket rettet mod de synlige ting, men mod de 
usynlige; thi de synlige varer kun til en tid, de usynlige 
varer evigt.

Det var måske et lidt langt citat, men jeg syntes ikke 
rigtig, jeg kunne klippe det itu. Det begyndte med at sige: 
Derfor taber vi ikke modet - og det sluttede med at tale 
om at have blikket rettet mod de usynlige ting. Når jeg 
skal ønske Dem til lykke i dag, kan jeg ikke udtrykke 
bedre, hvad jeg ville lægge deri, end ved at sige de to 
ting: at De ikke må tabe modet, og at De må have blikket 
rettet mod de usynlige ting.



EN LILLE GYMNASTIKHILSEN
Af Martha. Christensen

Mine kæreste timer på seminariet har jeg, når De mine 
forhenværende og nuværende elever underviser i prak
tiktimerne. Dette at se Dem optaget af at finde ind til 
barnet, se at barnet kommer Dem ved, det er hver 
gang en oplevelse!

DET« vil jeg være, når jeg bliver stor. Sådan sagde en 
lille 5 års pige til sin mor, da hun var på vej hjem 

med sin mor fra Pienges realskole i Viborg, hvor hun 
havde set på store søsters gymnastikopvisning. »Det« be
tød gymnastiklærerinde og brændte sig så stærkt ind i 
barnet, at det blev alvor med gymnastiklærerinden.

Jeg elskede min skole, og mine barnetanker kredsede 
videre med ønsket om uddannelse i faget gymnastik. Ef
ter præliminæreksamen og et års undervisning på en for
beredelsesskole til Katedralskolen i Viborg for at prøve, 
om jeg egnede mig til at undervise børn, kom jeg til 
Askov Højskole på vinterskolen. Det blev på mange må
der en rig tid for mig. Ingeborg Appel var den inspire
rende lærerinde i gymnastik, Poul la Cour en beåndet læ
rer i anatomi og fysiologi. Man bare sugede til sig, nød og 
levede også på mange andre felter. Når jeg senere i mit 
skolearbejde tænkte tilbage på den tid, følte jeg ofte, at 
mine unge elever på gymnasiet kunne have godt af sådan 
en tid, hvor de kunne udvikles i ro og frihed og mellem 
mange forskellige mennesker. -
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Jeg fik lov at uddanne mig, jeg fik lov at arbejde med 
det, jeg allerhelst ville. Har man et arbejde, man elsker, 
har man fået meget her i livet. Arbejdet er, når alt kom
mer til alt, livets stabile lykke. Ung, fyldt af begejstring 
følte jeg, jeg fik lov at være med til at gøre menneske
børnene sunde og glade. Gymnastikken er dog det fag, der 
skal tage sig af den fysiske side af barnets opdragelse i 
skolen.

Den tid, jeg fik min uddannelse i, var en bemærkelses
værdig tid. Kvindegymnastikken var på denne tid nær
mest en afdæmpet mandsgymnastik, men i disse år om
kring 1900-tallet skete det første skred i kvindegymna
stikken. Her i Danmark kom Agnete Bertram ind i bille
det med sin smukke kvindegymnastik, og i Finland Elli 
Bjørkstén. De to kom hver på sin måde til at præge kvin
degymnastikken; Agnete Bertram mest de voksne unge, 
Elli Bjørkstén både børn og unge. Begge ville de bort fra 
mandsgymnastikken for kvinder, begge satte de ind med 
bevægelsesgymnastikken. Når det blev Elli Bjørkstén, der 
mest kom til at præge gymnastikken i Danmark, ja hele 
Norden, skyldes det, at så betydende kvinder i faget som 
Else Thomsen, Sigrid Nutzhorn og flere klart så, hvad 
her var at hente. Den omvæltning og vækst, der skete i 
pigegymnastikken i disse år, var vældig og værdifuld, en
hver kunne se, at det groede og groede godt. Der var 
respekt om arbejdet med pigegymnastikken.

At det den gang nye virkede så stærkt og groede så 
godt, lå nok ikke alene i den rent faglige forløsning. Elli 
Bjørkstén kaldte samtidigt på noget mere, hun kaldte me
get stærkt på personligheden i lærergerningen. Hvor hav
de hun ret, når hun sagde: »Kun den bliver en personlig
hed, som har kærlighed, pligt og ansvar i sit arbejde!« 
Ord der fænger i unge sind.

1922 stiftedes på Elli Bjørksténs initiativ Nordisk For
bund for Kvindegymnastik. Forbundet samlede hvert år
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hundreder af lærerinder til kursus i ferierne. Det var rige 
år disse brydningsår; morsomt var det at sætte sig ind i 
Bjørksténgymnastikken, herligt var det at være med til 
at overføre den til arbejdet i skolen.

Forbundet lever videre i dag. Den danske sektion af
holder hvert år et todages kursus i efterårsferien på Dan
marks Højskole for Legemsøvelser. Et kursus med fore
drag og demonstrationer og med vinduet åbent for, hvad 
der rører sig i faget. Disse kurser har hidtil hvert år væ
ret besøgt af 300-400 lærerinder.

Krigen greb her som på andre områder forstyrrende 
ind og standsede udviklingen for en tid. Værdier bliver i 
en sådan tid slået i stykker, og man søger nye ad nye 
veje. Pigegymnastikken blev også gjort til genstand for 
fornyet efterprøven af mål og midler.

Omkring midten af trediverne begyndte en indflydelse 
at gøre sig gældende fra moderne tysk gymnastik. Den 
tyske gymnastik er en udpræget bevægelsesgymnastik an
vendt i intim forbindelse med musik. Hele kroppen tager 
del i bevægelsesudslaget. Der arbejdes ikke med isola
tionsøvelser. Der lægges megen vægt på afspændings
øvelser. I denne forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at 
Elli Bjørkstén også var inde på afspænding i bevægelser; 
hun kaldte det blot frigjorthed.

Man kan roligt sige, at vi nu oplevede den næste re
volution indenfor kvindegymnastikken. De nyere syste
mer gav anledning til omtanke. Vor opmærksomhed ret
tedes kritisk imod det bestående og søgende imod nyere 
veje til fremme for såvel børne- som kvindegymnastikken.

Indenfor det rent idrætslige ser vi i dag pigebørnene 
boltre sig i atletik og boldspil med den legende glæde og 
frigjorthed i bevægelserne, som man netop så gerne vil 
se. Indenfor det gymnastiske er det knap så ligetil, her 
er det vanskeligere at bevare en bevægelsesform, som er 
enkel og selvfølgelig for barnet. De idrætslige bevægelser
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er leglignende, de gymnastiske konstruerede. I de idræts
lige øvelser i gymnastikken, spring og behændighedsøvel
ser, er der ikke noget større problem. I mange af disse 
herlige øvelser er der noget af legen bevaret, her finder 
barnet med eller uden vor hjælp ind til den enkle, øko
nomiske arbejdsform, viser derfor sjældent spænding. Kun 
hos det ængstelige barn kommer unødige spændinger 
frem i arbejdet.

Det er væsentligst indenfor de fritstående øvelser, de 
nyere gymnastikpædagoger sætter ind. Teorierne er dog 
endnu uklare. At der er noget at lære, er der ikke tvivl 
om, men i skolen må man gå varsomt frem. Se på barnet 
mere end på systemerne! Er Deres børn glade og lykke
lige for gymnastikken, og det kan vi nemt se og mærke, 
om de er, så står det ikke helt galt til. Man skal kunne 
se, om den gymnastik, man giver børnene, har noget at 
give dem. Bliver de friere, lettere, rankere af den? Får de 
kønne, naturlige bevægelser, hjælper vi dem til at få be
vægelsessans?

Er der friskhed over arbejdet, glæde i arbejdet?
Giver vi dem øvelser, som leder dem bort fra deres 

eget jeg, eller giver vi dem øvelser, der kan gøre dem 
mere eller mindre selvoptagede?

Med andre ord, giver vi vore børn en pædagogisk og 
opdragende gymnastik?

I en så stærk udvikling, som kvindegymnastikken sta
dig er i, kan det være svært nok at balancere ret. Må det 
i dette arbejde lykkes ikke at lade moden få ledelsen, 
men kun ønsket om børnenes vel, åndeligt så vel som 
legemligt.

2 N. 2.



ARKIVFUND

1916. I Henriette Skrams skrift N. Zahles Skole fra 1916 
forekommer der også (s. 64 f.) en lille passus om karakte
rer og vidnesbyrd, som det måske i den aktuelle situation 
kunne være fornøjeligt at opfriske.

»Een side af skolens forhold til det enkelte barn lå frk. 
Zahle stærkt på sinde, uden at det dog lykkedes hende at 
finde en smuk ordning, og det var formen for bedømmel
sen af barnets flid, evner, standpunkt, opførsel m. m. Da 
frk. Zahle overtog skolen efter jfr. Foersom, rådede der i 
denne det den gang almindelige tvungne karaktersystem, 
ifølge hvilket hver elev efter hver eksamination, i almin
delighed efter hver time, skulle have en karakter efter de 
gængse benævnelser. Alle disse enkeltkarakterer, der 
ugentlig kunne variere mellem 30-40 i tallet, blev ved 
månedens slutning sammentalt, og elevernes plads i klas
sen derefter bestemt for den næste måned. Frk. Zahle, 
hvis hele fremgangsmåde i langt højere grad var reforme
rende end revolutionerende, bevarede denne ordning i de 
første år af sin styrelsestid. Den rådede endnu 1854, da 
jeg efter nytår kom ind i skolen, men ved det nye skoleårs 
begyndelse efter pinse blev den opgivet, trods megen be
tænkelig hovedrysten fra forældre og gamle lærerkredse, 
og en langt humanere og pædagogisk set forsvarligere 
ordning blev vedtaget. I kraft af denne stod det hver 
enkelt lærer frit at give eller ikke give en karakter efter 
hver enkelt præstation; han kunne give en sådan til et 
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begrænset tal af elever, hvem han skænkede en grundigere 
overhøring, eller give en »klassekarakter« i de timer, 
hvor en almindelig rundhøring fandt sted, kort sagt, brod
den blev taget af det forældede tvangssystem, og mulighe
den for en retfærdig dom var derved givet. Men de gavn
lige følger var tit omtrent illusoriske. Fra hjemmene kræ
vedes idelig hyppigere meddelelser; forældre såvel som 
børn anså det for givet, at »man ikke var blevet hørt« i 
de timer, fra hvilke ingen karakter kunne hjemføres, og 
følgen blev, at man i stor udstrækning gled tilbage til 
forsyndelsen - således fristes jeg til at betegne systemet - 
ved den daglige karaktergivning. Med en mærkværdig 
sejghed, der på dette punkt vist er ejendommelig for den 
danske nation, bevarer man den dag i dag overtroen på 
ug’r og mdl’r og det, endskønt alle, også børnene, ved, at 
disse tegn kun tilnærmelsesvis kan være retfærdige, og at 
ikke to lærere følger samme principper ved uddelingen af 
disse hæders- eller beskæmmelsesdiplomer . . .

Fra sin tidligste styrelsestid var frk. Zahle ganske klar 
over de daglige karakterers utilstrækkelighed med hensyn 
til en virkelig dom over barnets hele forhold, helhedsbil
ledet druknede i de mange enkeltheder, og hun indførte 
derfor tillige årlige vidnesbyrd. Disse udstedtes gerne før 
jul og sendtes til hjemmet i forseglet stand, adresseret til 
forældrene. De fremkom som resultater af forudgående 
lærermøder, ved hvilke hvert barn var blevet drøftet, og i 
alle de første år var det frk. Zahle selv, der affattede 
hvert enkelt. Disse vidnesbyrd var ikke i første række 
fagbedømmelser, men tilstræbte at give skolens totalop
fattelse af eleven, og jeg tør rolig hævde, at de som regel 
i al deres korthed var rene mesterværker i psykologisk og 
stilistisk henseende. Men det siger sig selv, at eftersom 
skolen voksede, blev arbejdet uoverkommeligt for hende; 
hun måtte ty om hjælp hos de lærerkræfter, der delte sko
lens daglige tilsyn med hende, naturligvis helst klasse
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lærerinderne, når de da havde evne til at forme slige 
skriftlige udtalelser, men til sidst voksede arbejdet alle 
de forenede kræfter over hovedet. Først afholdtes nemlig 
lærermøderne, derefter samledes vedkommende klassers 
hovedlærerinder en aften i frk. Zahles hjem, - ingen hav
de i almindelighed tid til at møde før til teen kl. 8. Efter 
denne begyndte arbejdet, frk. Zahle og nogle af os redige
rede, andre renskrev, atter andre kopierede kladderne i 
særlige protokoller, intet vidnesbyrd måtte dog udstedes, 
før frk. Zahle havde påsat sit stempel: »Må trykkes«. 
Man forstår, hvor lang tid alt dette måtte tage. Klokken 
kunne blive både 1 og 2, før vi var færdige. Skolens 
»Karl« sad og døsede i behagelig forventning om at skulle 
følge de uden for huset boende lærerinder hjem; hvor og 
når det var muligt at huse dem om natten, var de frk. 
Zahles gæster, til skoleklokken lød 8V2 næste morgen. Jeg 
tror nok, det var fra disse lærermøder, at de første ilde- 
klingende beskyldninger mod frk. Zahles overanstrengelse 
af lærerinderne stammede, og de var jo heller ikke ube
grundede.

I de første år var skolen ikke større, end at frk. Zahle 
kunne samle alle eleverne, med undtagelse af de to yngste 
klasser, i den største stue og i alles påhør give hvert barn 
meddelelse om, hvad hun anså for betimeligt, at der kom 
til dets egen kundskab. Jeg glemmer aldrig disse vidnes
byrddage. Alle børnene stod op under uddelingen; at 
dette for nogles vedkommende kunne være betænkeligt, 
drømte man ikke den gang om, - med spændte miner og 
den mest levende opmærksomhed fulgtes hvert af frk. 
Zahles ord, og jeg formår aldeles ikke at skildre den fin
hed, takt, overlegenhed, mildhed og myndighed, der ka
rakteriserede hvert af hendes ord. Så gammel som jeg er, 
regner jeg det for en oplevelse at have fulgt frk. Zahle 
også i disse årlig tilbagevendende dage, og hvis nogen i 
den tid havde tvivlet om hendes storhed som »pædagog«, 
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ville han sikkert være blevet aldeles omvendt ved at have 
været til stede i en sådan time. Men jeg glemmer heller 
aldrig den smerte, der greb mig, den dag det gik op for 
mig, at nu var skolen blevet for stor; børnene slappedes 
og trættedes, under al ydre stilhed udtrykte deres miner 
en længsel efter afslutning. Da forstod jeg, hvad en lille 
skole kan have forud for den store. - Frk. Zahle forstod 
det også; senere samlede hun kun den enkelte klasse om 
sig, når hun uddelte vidnesbyrdene.«

1927. I det festskrift, som udsendtes 1927, skrev Georg 
Christensen om det samme tema i sin artikel: Danskti
merne på N. Zahles Seminarium.

»Takket være en gunstig skæbne, repræsenteret af frø
ken Steinthal, har danskundervisningen på N. Zahles Se
minarium altid for mig betydet litteraturundervisning. 
Jeg vikarierede ganske vist engang en månedstid i 2den 
klasse i grammatik og analyse. Det var vist et meget dyg
tigt hold, jeg dumpede ind til. De unge damer opererede 
med de mest raffinerte distinktioner og var lige så hjem
me i alle Mikkelsens rubrikker som i deres egen kommo
deskuffe - ja måske bedre. Jeg fik ved den lejlighed den 
nyttige glose »efterhåndsmæssighedsbestemmelse« genop- 
frisket, som jeg profecto havde glemt. Jeg beundrede da
merne, som jeg altid har beundret akrobatkunstnere. Men 
jeg var dog glad, da vikariatet var forbi. Lokalet, hvor 
jeg havde disse timer, har altid senere haft et præg for 
mig af et middelalderligt skolastisk auditorium, hvor ån
den for så vidt triumferede over materien, som det hele 
var bare taskenspillerkunst med ord.

Nej, litteraturtimerne! - . . .
Nødvendigvis måtte timerne for en stor del bestemmes 

af, at der var en eksamen ude i horisonten, og at et hvil
ket som helst udbytte af timerne ville være uden praktisk 
værdi, hvis det ikke gav sig udtryk i en eksamenskarak
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ter, der tog sig ud på et ansøgningsskema. Det stod mig 
ærlig talt ikke rigtig klart, før en elev på mit første eksa
menshold fik tg (eller måske det var tgH-) i spørgsmålet 
Oehlenschlägers tragedier. Ingen forlangte ganske vist, at 
hun skulle have læst mere end »Hakon Jarl«, men hun 
skulle dog kende navnene på en halv snes andre og kunne 
»sige lidt om dem«, deres emner, form, betydning o. s. v. 
Jeg indså, at »det levende ord«, som jeg overvejende hav
de benyttet det år, ikke er egnet for eksamensklasser. Men 
jeg fik også en anelse - som aldrig siden har forladt mig - 
om, at litteratur ikke egner sig til eksamensbrug. Det dag
lige arbejde ville ikke blive ringere, men frugtbarere, 
mere personligt og interessebetonet, hvis faget blev opfat
tet og behandlet som et modningsfag, en dannelseskilde, 
hvis resultater ikke lod sig udmønte i en eksamenskarak
ter .. .

Der er højt regnet en halv snes personligheder i den 
danske litteraturs historie, hvis udvikling det er lærerigt 
at følge, og hvor lærerens gennemgang og karakteristik 
kan være af værdi. Der er nogen få hovedtyper og nogen 
væsentlige hovedlinier i den danske ånds udviklingshi
storie, som det er nyttigt at have sikker rede på. Men der 
kræves til eksamen en vrimmel af biografiske detaljer; 
der kræves kendskab (d.v.s. navnekendskab) til en mæng
de forfattere og værker, der udelukkende har interesse for 
den, der kender hele den kulturhistoriske baggrund; og 
der kræves karakteristik af et forfatterskab, en periode 
eller en digtart, som eleven højst kender et par prøver af. 
Jeg har flere gange rødmet, når en eksaminand hentede 
sig et ug for »åndfuld« gennemgang af f. eks. H. C. An
dersens eventyr, og jeg altfor vel kendte den kilde, det 
hele var lært udenad efter.

Jeg følte med årene mere og mere det meningsløse i, at 
eksamenskravene til det historiske hindrede enhver nær
mere berøring med litteraturen selv. Nogen smådigte og 

22



et par mindre prosaværker var alt, hvad jeg kunne nå 
virkelig at gennemgå. Jeg følte det som urimeligt og som 
lidet værdifuldt for elevernes menneskelige udvikling og 
helt værdiløst for dem som vordende lærerinder . . .

Jeg vil slutte denne mindeartikel med det ønske, at for
holdene snart må tillade N. Zahles Seminarium, der har et 
så udmærket materiale at arbejde med - det har forøvrigt 
også andre seminarier - at give sine elever mere af tekster
nes brød i stedet for gramatikkens og litteraturhistoriens 
stene. Og hermed sender jeg min hjertelige hilsen til mit 
gamle seminarium og de gamle elever, som har givet mig 
nogen af mine bedste timer.«

1953. Til dimissionsfesten havde en af dimittenderne 
begået nedenstående sang:

Mel.: »Solskin ombord!«

På Zahle der har vi det eg’n’lig så rart, 
vi lærer en masse, det går i en - 
hyggelig, venlig og rar atmosfær’, 
og mangen en lærer er noget så - 
dygtig til altid at hør’ efter tur, 
de stakler der sidder og får sig en - 
sludder om skolen og lektier og om deres ven, 
og læreren mener, de burde ha’ - 
solskin hver dag, helst i hver en time, 
skænd duer ikke, nej, ros er nok bedst, 
ih, hvor vi holder af solskin hver dag.

Når vi har haft prøve, har ofte det lydt, 
hvorfor i alverden vi sådan har - 
rodet og vrøvlet, nej, alle i flæng 
gør klogest i straks at gå hjem og i - 
træning, så atter det kan blive fint, 
når vi fik den ordre, har altid vi - 
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øvet os, ja, med en flid ganske jævn 
og gået med lønlige tanker om - 
solskin-------

En dag jeg fra timerne blev ganske væk, 
og straks spurgte alle, om det had’ vært - 
slemt at vær’ dårlig og om jeg var rask, 
og dertil jeg svared’, at jeg var så - 
glad for at se dem med venlige smil, 
i timerne fik jeg nødvendige - 
kundskaber puttet i hullerne ned 
det hjalp, men jeg trængte langt mere til - 
solskin-------

Se, ry’r vi i klassen, straks lugter man røg’n, 
og kommer der nogen, vi stikker en - 
hånd ud af vindu’t, og stumpen er væk, 
og læreren siger skam ikke et - 
ord til, at vi ham om hjørnerne kør’, 
og vi mener eg’nlig, at han er lidt - 
mensk’lig, når ikke han laver spor vrøvl, 
men gi’r os i stedet en god omgang - 
solskin -------

I. B. J.



FRA SEMINARIETS LIV

ET broget liv! Hvis nogen skulle tro, at et seminarium 
under den nye seminarielov ligner en fredelig skole, 

hvor man mødes efter skemaspiseseddelen hver dag fra 8 
til 2, bør de revidere deres begreber. Måske kan det være 
illustrerende at høre, hvordan et skoleår præges af andet 
end det almindelige støtte arbejde på selve seminariet: I 
august-september drager først 2s og derefter 2a på lejr
skole i Ollerup i 14 dage. I tiden fra sommerferien til ef
terårsferien må vi undvære 3a og 3s, som er på prak
tikanttjeneste i Hillerød, på hjælpeskole og rundt om på 
landsbyskoler. I januar og februar er 2s udsendt som 
vikarer og i de samme måneder plus marts er 3a af sted. 
Ikke alene giver det en masse administration at planlægge 
disse ting, og skemaet ligner en køreplan under højtids
trafik, men for den enkelte faglærer betyder det naturlig
vis problemer at måtte indrette sig på, at skoleåret på den 
måde perforeres, og for hele seminariets sammenhold og 
rolige arbejdsrytme virker det belastende, at man næsten 
altid må regne med, at en eller to klasser er på farten.

Men vi klager ikke! Vi ville ikke undvære hverken 
lejrskolen eller praktikanttjenesten. Vikartiden derimod - 
ja, der kan siges adskilligt godt om den. Den giver utvivl
somt en del øvelse og undertiden en vis hærdning, den 
giver seminarieeleverne en god skilling i indtægt, og den 
falder ofte på et tørt sted, men selv med alt dette in men
te, vil det nok for seminarierne føles som en stor lettelse, 
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når lærermangelen er så vidt dækket, at denne nødhjælps- 
ordning kan ophøre.

I dette skoleår var praktikanttjenesten det nye. I se- 
minarieloven af 1954 indførtes det, at eleverne skal sen
des til tjeneste i skolen i tre måneder for at få en sammen
hængende praktikundervisning og for at se andet end den 
almindelige øvelsesskole. De skal altså prøve at gennem
føre ikke blot enkelte praktiktimer, men leve med i hele 
skolens liv dag ud og dag ind i tre måneder. Så længe 
vikartiden opretholdes, forkortes de tre dog til to. For 
første gang skulle vi da i efteråret 1957 sende en 3-årig 
og en 4-årig tredjeklasse ud. Vi havde planlagt en turnus, 
således at eleverne fulgtes ad to og to. Hvert hold kom 
fire uger til Frederiksborg by skole i Hillerød, to uger på 
en landsbyskole og to uger på Fælledvejens hjælpeskole i 
København. Tanken var altså, at de skulle leve med i 
skolens liv under en lærers vejledning, og at de på denne 
måde kunne erfare lidt om forholdene i en provinsskole, 
en landsbyskole og en hjælpeskole. Det skulle kunne blive 
et godt supplement til praktikundervisningen for elever, 
der ellers kun oplever en københavnsk øvelsesskole. Vi 
har kun prøvet det denne ene gang endnu; men vi tør 
allerede sige, at denne del af den nye lov uden tvivl er 
værdifuld. Vore elever har både mundtligt og i den rap
port, som de afleverer efter praktikanttjenesten, givet ud
tryk for, hvor meget de synes, de havde haft ud af denne 
tid, og det skal nok gå sådan, at praktikanttjenesten hur
tigt vil føles som en umistelig del af seminariets praktik
undervisning.

I denne forbindelse ligger det mig på sinde at sende en 
meget hjertelig tak til de skoleledere og -lærere, som har 
undervist vore elever. Både i Hillerød, på Fælledvejens 
skole og i de mange landsbyskoler har man mødt vore 
elever med den største elskværdighed, og der er fra lærer
nes side lagt et stort arbejde i planlægningen og gennem
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førelsen af denne undervisning. Vore elever har set nogle 
glimt af, hvor rigt og smukt et liv, der kan røre sig i en 
skole. Det er nok værd at sige tak for.

Seminarieloven af 1930 synger nu på sit sidste vers. I 
1958 i juni dimitterer vi de sidste to klasser efter den lov 
og samtidig den første (3-årige) efter den nye. Det er 
altså for tidligt at sammenligne og at drage konklusioner.

Som bekendt indeholder den nye lov også den bestem
melse, at der ikke holdes eksamen i fem af seminariets 
fag (praktisk skolegerning, pædagogik, dansk litteratur, 
historie og kristendomskundskab), men i stedet gives en 
udtalelse af fagets lærer om elevens standpunkt. Denne 
bestemmelse var meget omstridt, da loven blev til, og det 
er derfor ikke underligt, at man ofte møder et bekymret 
spørgsmål om, hvordan det egentlig går med disse »eksa
mensfri fag«. Denne bølge af bekymring skvulpede helt 
op i folketinget, hvor et medlem under finanslovdebatten 
(5. december 1957) spurgte undervisningsministeren, om 
man ikke burde ændre loven på dette område, da ved
kommende mente at vide, at disse fem hovedfag blev 
negligeret, og at seminarieleverne faktisk ikke regner disse 
hovedfag for så forfærdelig meget. Undervisningsministe
ren svarede beroligende, og vi kan også - i alt fald fra 
vort seminarium - berolige bekymrede eksamenstilhæn
gere. Det er for tidligt at fælde afgørende dom, men altså 
også for tidligt at slå fast, at uddannelsen i de fem fag er 
blevet ringere under den nye lov; men hvis det er muligt 
allerede nu at skimte, i hvilken retning det går, så kan 
det i hvert fald siges, at der ikke hos os arbejdes mindre 
omhyggeligt i de eksamensfri fag end før. Man må da en
delig huske, at en udtalelse også kan være en bedømmelse, 
og hvorfor skulle den være ringere end et karaktersym
bol? Og når bedømmelsen skal baseres på hele årets (eller 
årenes) arbejde, så lader det sig i alt fald ikke gøre at 
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negligere faget til daglig, og så blot »læse det op« til 
eksamen. Den nye seminarielov har betydet ændring på 
især tre punkter: linieuddannelsen, praktikundervisningen 
og fagenes afsluttende bedømmelse. De to første punkter 
har uden al tvivl betydet et fremskridt, og hvad angår 
det sidste, skal det første gang føres ud i livet i somme
ren 1958. Det kan jo hænde, at det bliver indviklet nok 
med de tre slags bedømmelse: eksamenskarakter, stand
punktskarakter og udtalelse, men det er lettere at sige 
noget om, når vi har prøvet det nogle gange. Men at be
dømmelserne skulle medføre et ringere dagligt arbejde, 
har vi hidtil ikke kunnet konstatere.

Ved dimissionen i juni 1957 udsendtes 31 kvindelige 
lærere. I august optoges 1 3-årig, 1 4-årig og 1 præparand- 
klasse. I denne sidste optoges for første gang mandlige 
elever, og dermed er seminariet altså blevet fællessemina
rium på begge uddannelseslinier.

Med udgangen af skoleåret 1956-57 måtte vi sige far
vel til cand. mag. K. Kobbernagel, der har undervist i 
faget tysk. Vi takker ham for dygtig undervisning igen
nem de år, han har virket her.

Tidligere inspektrice, frøken K. Jespersen, førte i juni 
1957 sit sidste regnehold op til eksamen. Årsskriftet har 
haft lejlighed til at skrive taknemlige ord om frøken 
Jespersen, da hun gik af som inspektrice. Men det er umu
ligt ikke at kippe med flaget endnu en gang, da hun for
lader os som regnelærer. Fra 1912 til 1957 har frøken 
Jespersen lært elever på N. Zahles Seminarium op i den 
ædle, vanskelige regnekunst. Vi siger tak, og vi ønsker 
godt otium, og vi glæder os over den hygge, der er ved, at 
hun bliver boende i huset og engang imellem ser til os og 
stadig følger os.

Skolepsykolog frøken Ketty Petersen og adjunkt Carlo 
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Sørensen afsluttede årslangt vikariat i henholdsvis psyko
logi og tysk. Vi takker dem begge for godt og dygtigt 
arbejde.

Følgende nye lærere er i 1957 blevet knyttet til semi
nariet: Museumsinspektør, magister L. Rostrup Bøyesen 
(kunsthistorie), adjunkt, mag. scient Hans Jørgen Helms 
(matematik), lektor, fru H. Riskær Steffensen (tysk), 
cand. mag. Kai Aalbæk-Nielsen (historie). Endvidere er to 
»gamle« lærere kommet igen, nemlig lektor Hans Jensen 
(historie) og adjunkt Hermann Pump (tysk).

Årets torsdagstimer tilrettelægges af et udvalg af læ
rere og elever, og de omfattes med stor interesse. De be
tyder uge efter uge en god oplevelse og et værdifuldt 
indslag i seminariets daglige liv, og vi har grund til at 
sende en hjertelig tak til alle, der har medvirket. Det er i 
året 1957:

Afdelingsleder cand. psych. Carl Aage Larsen: Nogle 
aktuelle problemer i den internationale pædagogiske de
bat.

Forfatteren Ole Wivel: Morten Nielsen og Paul la 
Cour.

Pianisten, cand. jur. Børge Roger-Henrichsen: Om jazz. 
Foredrag og demonstrationer.

Kirkeminister Bodil Koch: Den hellige almindelige 
folkekirke.

Musikpædagog Klara Fredborg: »Kom og syng«. Mo
derne sangundervisning med småbørn.

Politikommissær, cand. jur. Sv. Gredsted: Præventivt 
børne- og ungdomsarbejde.

Pastor Hubert Messerschmidt: Gud og menneske i den 
kristne religion.

Professor, dr. theol. Eduard Nielsen: Håndskriftsfun
dene ved Det døde Hav.
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Højskoleforstander Arne Fog Pedersen: Vesteuropæe
rens stilling i verden i dag.

Skoledirektør Martin Lauritzen: Fra seminarielev til 
skoledirektør.

Haydn- og Mozartkoncert.
Koncert af The Colwyn Bay Girls Choir under ledelse 

af Madame M. Hooson Nicholas.
Skolepsykolog K. Spelling: Indtryk fra IV2 år i Kuala 

Lumpur.
Lektor, dr. phil. Jørgen Andersen: Menneskesynet hos 

Graham Greene.
Museumsinspektør, dr. phil. Eigil Nielsen: Den blå fisk.
Universitetslektor dr. Olaf Schmidt: Brøkregning i old

tiden.
Skoleinspektør Hans Kyrre: Barnets forhold til virke

ligheden.
»Torsdagskoncert«, klaver og cello ved Niels Prahl og 

Hans Deckert.
Forfatteren Jørgen Gustava Brandt læser op.
Lektor Sofie Petersen: Over Nordpolen til Østen (med 

lysbilleder).
Pastor Poul Verner Hansen: Storm Petersen.
Handelsminister Kjeld Philip: Fællesmarkedet og pro

blemer i forbindelse hermed.
Amtsskolekonsulent Hans Novrup: Regnebogens hi

storie.
Forstander, pastor L. Brøndum: Troen og gerningerne.
Julekoncert med seminariets kor og strygere i Andreas- 

kirken. Ved orglet Jørgen Ernst Hansen.

Seminariet har hvert år inden for sine rammer en ræk
ke fester og sammenkomster. De følger traditionens spor: 
forårsbal, frøfest, julefester, årsfest. Årsfesten havde dog 
i år det udsædvanlige over sig, at dens program helt igen
nem var musik. Der blev opført Negro Spirituals, orato
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riet »Skolen på hovedet« og som hovedpunkt en skole
opera, komponeret af Benny Andersen (3s) og med tekst 
af Inger Lumholt (3s). For engangs skyld en »skolekome
die«, som var skrevet for skole og opført på skole, i stedet 
for den dilettantkomedie, vi plejer at glæde os ved. Alle 
var meget spændt på dette nye forsøg. Det blev en stor
artet succes. Seminariets elever og elever fra seminariesko
lens 1. mellem magtede denne opgave så godt, at der blev 
en helstøbt forestilling ud af det, og komponisten og alle 
de andre, som havde slidt med at stille operaen på benene, 
havde stor glæde af deres indsats.

I fjor begyndte initiativrige elever at udgive »Zahl
avis«. Mange aviser bukker under i disse år: men Zahlavis 
har vist sig at være levedygtig. Den udkommer i det, man 
kalder tvangfri numre, og er hver gang lige spændende 
og velkommen.

Initiativet udfolder sig også i elevforeningen, som - 
undertiden i samarbejde med gymnasiets elevforening - 
har gennemført en række vellykkede sammenkomster.

Endnu tre af årets begivenheder fortjener at blive 
nævnt i årsskriftet: Lejrskolen på Ollerup, hvor som sæd
vanlig 2a og 2s var de priviligerede. - Et besøg i august 
af et kor fra Wales (the Colwyn Bay Girls Choir). I mor
somme folkedragter sang de ved to lejligheder på semi
nariet, men de optrådte også i Tivolis koncertsal, i radio
en og på et par andre skoler. Det var en fornøjelig op
levelse at have dem som gæster; og der er store planer om 
i sommeren 1958 at gøre gengæld, således at et kor fra 
N. Zahles Skole og Seminarium foretager en sangerrejse 
til Wales. - Endelig havde vi i juni en fin og hyggelig 
dimissionsfest. Ved den lejlighed kunne vi uddele et par 
bogpræmier, som E. Harcks boghandel havde skænket. Vi 
takker varmt herfor.
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ALLEREDE ved nytårstid 1957 opfordrede elevrådet 
. landsrådet til at hjælpe en ungarsk seminarist til at 
fuldende lærerstudiet her i landet. Forslaget modtoges 

med ringe interesse af landsrådet, men er dog senere ble
vet gennemført.

Elevrådets stilling til afholdelse af det »Internationale 
pædagogiske Seminar« har såvel i foråret som i efteråret 
været klar negativ.

Elevrådet sendte i år to repræsentanter og een obser
vatør til landsrådsmødet, der denne gang afholdtes på 
Københavns Aftenseminarium.

Elevrådet varetager afsættelsen af »Unge Pædagoger« 
og »Tidens stemme«, fordelingen af billige teaterbilletter 
fra Arte, forbindelsen med D.I.S. og forsøger at holde 
orden i rygekælderen. Enkelte af elevrådets opgaver er i 
årets løb gået over til elevforeningen, således f. eks. 
idrætsudvalget og afholdelsen af seminariets forårsfest.

I foråret vedtoges det, at der i forbindelse med papir
udsalget skulle oprettes et bogudsalg (antikvariat). Dette 
bestod sin prøve i 1957 og har skabt stor glæde hos såvel 
de ældre i gårde, som hos de nye frø, der derved kan 
spare en hel del penge.

En lang række møder resulterede i december i en ny 
lov for elevrådet. Den mest iøjnefaldende ændring i den 
nye lov er vel nok den, at elevrådet nu kun består af een 
repræsentant for hver klasse i modsætning til tidligere to.
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Vi har grund til her, ved den nye lovs ikrafttræden, at 
sige seminariet tak for stor velvillighed i det forløbne år, 
hvor møderne ikke har været få og har krævet stor del
tagelse. fmd.

3 N. z.



SEMINARIETS LÆRERKRÆFTER
1. JANUAR 1958

Årstallet angiver begyndelsesåret for virksomhed 
ved N. Zahles Seminarium

Frk. Eva Andersen, uddannet på akademiet (1946) 
tegning.

Hr. Frode Andersen, lektor, dr. techn. (1955) gymnastik.
Hr. E. Bach, universitetslektor, dr. phil., mag. art. (1947) 

historie.
Frk. K. Bagge, fhv. overbestyrerinde, eks. fagi. (1907) 

metodik.
Hr. J. Bindsted, kommunelærer (1949) småsløjd.
Frk. G. Bohn-Jespersen, eks. fagi. (1922) håndarbejde.
Hr. L. Rostrup Bøyesen, museumsinspektør, mag. art. 

(1957) kunsthistorie.
Frk. Martha Christensen, vicegymnastikinspektør (1942) 

gymnastik.
Frk. E. Clausen, adjunkt, cand. mag. (1948) naturhistorie.
Fru A. Dall, uddannet på akademiet, eks. fagi. (1924) 

tegning.
Hr. Sv. Ellehøj, mag. art. (1951) historie.
Hr. K. Grue-Sørensen, professor, dr. phil. (1947) 

pædagogik.
Frk. E. Algreen Hansen, husholdningsi. (1949) 

skolekøkkengerning.
Hr. Jørgen Ernst Hansen, organist (1956) orgelspil.
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Fru M. Hansen, mag. scient. (1945) naturlære.
Hr. P. Verner Hansen, præst (1948) kristendoms

kundskab.
Hr. Poul Härtling, seminarieforstander, cand, theol. 

(1945) kristendomskundskab.
Hr. Hans Jørgen Helms, adjunkt, mag. scient. (1957) 

matematik.
Hr. P. Holmelund Jacobsen, inspektor ved N. Zahles 

Gymnasium, cand. mag. (1955) geografi.
Frk. Birthe Jensen, statsprøvet musikpædagog (1953) 

musik.
Hr. Hans Jensen, lektor, cand. mag. (1946) historie.
Frk. Jonna Jensen, kommunel. (1951) historie og engelsk.
Hr. J. Holst Jensen, adjunkt, cand. mag. (1950) historie.
Hr. Reimer Jensen, børnepsykolog (1948) psykologi.
Hr. Jørgen Jørgensen, violinist (1952) musik.
Frk. Else Kempel, eks. skolelærerinde (1953) håndarbejde.
Fru Karen Kring, lektor, cand. mag. (1947) historie.
Fru A. Lorensen, adjunkt, cand. mag. (1952) matematik.
Frk. Kristine Lund, bestyrerinde for N. Zahles Seminarie

skole, eks. skolel. (1928) metodik.
Fru Vibeke Lund, cand. pharm. (1956) kemi.
Hr. Palle Lütchen-Lehn, eks. skole- og faglærer (1953) 

naturlære.
Hr. Bjørn Moe, direktør, mag. art. (1956) teater- og 

filmforståelse.
Hr. F. T. Mouridsen, lektor, cand. mag. (1943) engelsk.
Hr. Poul Neerup, amanuensis, cand. mag. (1955) 

matematik.
Fru K. Neiiendam, cand. mag. (1945) tysk.
Hr. Axel Nielsen, lektor, cand. mag. (1951) tysk.
Frk. I. Nyegaard, inspektor ved N. Zahles Barneskole 

(1933) småsløjd.
Frk. I. Næhr, statsprøvet musikpædagog (1952) musik.
Hr. Paul Nørreslet, adjunkt, cand. mag. (1956) dansk.
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Hr. Poul Olsen, kommunelærer (1954) gymnastik.
Frk. Helene Pedersen, eks. skolel. (1955) sang.
Fru K. M. Pedersen, cand. mag. (1942) naturhistorie.
Fru E. Peitersen, viceskolebestyrerinde, cand. mag. (1927) 

dansk.
Hr. Niels Prahl, pianist (1955) musik.
Hr. H. Pump, adjunkt, cand. mag. (1953) tysk.
Fru K. Ralund, eks. skole- og fagi. (1948) regning. 

Seminariets kasserer.
Hr. H. Bro Rasmussen, organist, mag. art. (1949) musik.
Frk. B. Schmidt, cand. mag. (1948) gymnastik og engelsk.
Hr. K. Spelling, skolepsykolog (1951) psykologi.
Fru H. Riskær Steffensen, lektor, cand. mag. (1957) tysk.
Hr. E. Storgaard, universitetslektor, cand. mag. (1920) 

geografi.
Hr. Aug. Juul Sørensen, overlærer (1948) skrivning.
Frk. E. de Linde Sørensen, kasserer ved N. Zahles Skole, 

eks. skole- og fagi. (1938) matematik, regning og 
metodik.

Fru Birthe Temler, cand. mag. (1952) gymnastik og 
dansk.

Hr. C. E. Thaning, præst (1949) kristendomskundskab.
Fru Minna Hess Thaysen, adjunkt, cand. mag. (1948) 

musik.
Frk. Helga Thomsen, inspektor, eks. skole- og hushold

ningsi. (1947) næringsmiddellære, metodik, dansk og 
pædagogik.

Hr. Bendt Trudsø, cand. mag, talepædagog (1952) 
artikulation og stemmedannelse.

Hr. Kai Aalbæk-Nielsen, cand. mag. (1957) historie.



DIMITTENDER JUNI 1957

Rita Aarslev Andersen, Inger Bangert, f. Tuxen, Signe 
Birch-Rasmussen, Hanne Gundorph Bruun, Ulla Wiberg 
Christiansen, Inger Ellyton, f. Danielsen, Lis Fraaby, 
Ellen Mona Fritzbøger, Hanne Lise Greve, Inge Sonne 
Henriksen, f. Buchardt, Edith Jensen, f. Aaen-Olsen, 
Elise Jensen, Lillian Jespersen, Bodil Koch, Tove Nørklit 
Larsen, Eli Cathrine Lund, Bodil Pape Lynghøft, Tove 
Lysgaard, Bet Mering-Fritz, f. Mering, Ellen Møller, f. 
Frimer-Larsen, Ruth Møllgaard, Anne Elisabeth Nielsen, 
Birthe Nielsen, Helga Nørup-Nielsen, Inge Poulsen, Bir
git Ewald Rasmussen, Hanna Gugi Sølvsteen, f. Sigurds
son, Inge Helga Sørensen, Sunniva Sørensen, Agnete 
Vester, f. Pedersen, Lise Qvistgaard.



Beretning om 
elevforeningens virksomhed

N. Z. S.
1957

Marts: Folkedanseaften ved fru Nanna Gandil, Frede
riksborg Statsskole.

November: Seminariets elever opfører sammen med se
minarieskolens 1. mellem »Den skindøde ægtefælle«, 
skoleopera af Benny Andersen, tekst af Inger Lum
holt.

Bestyrelsen består af: vicegymnastikinspektør frk. Martha 
Christensen, formand, seminarieforstander Poul Härtling, 
inspektor frk. Helga Thomsen, seminarielærerinde frk. 
Betty Schmidt, kasserer, kommunelærerinderne frk. Inger 
Christiansen, frk. Agnete Gottlieb Hansen, frk. Ester 
Herlak, fru Ebba Nielsen, frk. Else Uhrskov, frk. An
nette Pedersen.
Frk. K. Jespersen er æresmedlem af bestyrelsen.



N. ZAHLES SEMINARIUM
FORSTANDER POUL HÄRTLING

Træffes mandag, onsdag og fredag kl. 14-15 
samt efter telefonisk aftale. Ferier og fridage undtagne

NØRREVOLDGADE 74, KØBENHAVN K.

BYEN 3 8 0 0

SEMINARIETS opgave er at uddanne lærere til hele 
folkeskolen og de dertil knyttede realklasser.

Uddannelsen er enten: 4-årig almindelig læreruddan
nelse eller: 3-årig almindelig læreruddannelse for studen
ter.

Bestemmelserne for uddannelsen findes i lov nr. 220 af 
11. juni 1954 og i undervisningsministeriets bekendtgø
relse af 5. april 1955.

Ansøgningsblanket - fælles for alle seminarier - udleve
res på seminarierne. Ansøgning om optagelse må normalt 
være indgivet inden 15. april.

N. Zahles Seminarium optager både mandlige og kvin
delige elever til såvel den 4-årige uddannelse som den 
3-årige uddannelse for studenter.

Almindelige betingelser for optagelse.
1. At seminariet skønner, at den pågældende er egnet til 
lærergerningen.
2. At aspiranten ved lægeattest godtgør ikke at lide af 
nogen sygdom eller legemlig mangel, der gør ham uskik
ket til at være lærer i folkeskolen. Attesten udstedes på 
særlig blanket (udleveres af seminariet, når afgørelse om 
optagelse er truffet) og fremsendes af lægen i lukket 
kuvert direkte til seminariets forstander.
3. At aspiranten fremlægger tilfredsstillende vidnesbyrd 
om forhold og vandel, deriblandt vidnesbyrd fra rette 
vedkommende om, hvad han har været sysselsat med si- 
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den sin skolegang. Denne vandelsattest fremsendes af ud
stederen i lukket kuvert direkte til seminariets forstander.

Den 4-årige uddannelse
For den 4-årige uddannelse gælder endvidere følgende be
tingelser:
1. At aspiranten er fyldt 18 år inden 1. marts i det ka
lenderår, i hvilket optagelse søges. (Under særlige om
stændigheder kan der dispenseres indtil 1. juni. Herud
over gives der ikke dispensation).
2. At aspiranten består optagelsesprøven. (Angående 
kravene se nedenfor!)

Den 3-årige uddannelse
For den 3-årige uddannelse gælder følgende betingelser: 
1. At aspiranten er fyldt 19 år inden 1. marts i det ka
lenderår, i hvilket optagelse søges. (Under særlige om
stændigheder kan der dispenseres indtil 1. juni. Herudover 
gives der ikke dispensation).
2. At aspiranten har bestået studentereksamen på en efter 
seminariets skøn tilfredsstillende måde.

Der er ingen optagelsesprøve, men det bemærkes, at se
minariets undervisning i kristendomskundskab og regning 
bygger på kendskab til fagene i et omfang som anført un
der optagelsesprøven.

Optagelsesprøven
Man kan forberede sig til optagelsesprøven privat eller 
indmelde sig i en præparandklasse, der forbereder til den
ne prøve. Præparandklassens undervisning varer på N. 
Zahles Seminarium et skoleår (begyndende i august), og 
uddannelsen bliver således for dennes elever 5-årig.

Optagelsesprøven finder sted i juni måned, og elever, 
der ønsker at indstille sig til prøven, må melde sig til se
minariet inden 15. april. (Skema udleveres af seminariet).
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Ansøgere, der har bestået studentereksamen eller andre 
eksaminer, der kan ligestilles hermed, eller realeksamen, 
almindelig forberedelseseksamen eller pigeskoleeksamen 
med et efter seminariets skøn tilfredsstillende resultat, 
kan optages, når de består optagelsesprøven alene i dansk, 
regning og kristendomskundskab.

Ansøgere, der ved et skoleårs begyndelse er fyldt 20 år, 
og som har gennemgået mindst to folkehøjskolekursus af 
hver 5 måneders varighed, eller, såfremt de to kursus er 
tilrettelagt i sammenhæng, af mindst 8 måneders sam
let varighed, kan optages, når de består optagelsesprøven 
alene i dansk, regning, matematik, naturlære og eet frem
med sprog.

KRAVENE VED OPTAGELSESPRØVEN 
Dansk 

Mundtlig
Der kræves tydelig og forstandig oplæsning af en forelagt 
tekst, som eksaminanden får lejlighed til at gennemlæse 
inden oplæsningen. Eksaminanden prøves i elementært 
kendskab til formlæren og sætningslæren.

Der kræves læst 10 danske digterværker fra ældre og 
nyere tid. Heri kan også indgå værker fra den øvrige 
nordiske litteratur.

En liste over de læste værker må indgives til seminariet, 
samtidig med at ansøgeren indstiller sig til optagelsesprø
ven.

Skriftlig
Stil. Eksaminanden får valget mellem 3 emner af almen 
art. Der gives 4 timer til besvarelsen. Ved bedømmelsen 
lægges der særlig vægt på eksaminandens evne til at for
me sit sprog og disponere stoffet.
Diktat. Der prøves i et ret vanskeligt stykke prosa, så- 
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ledes at der dikteres i 50 minutter og gives 10 minutter 
til gennemsyn. Af skilletegn dikteres kun punktum.

Regning
Der kræves sikkerhed i regning med hele og brudne tal, 
metersystemet, procentregning, simpel handelsregning, 
forholdsregning, delingsregning, simpel blandingsregning, 
simpel rente, aktier og obligationer, beregning af flader 
(kvadrat, rektangel, parallelogram, trekant, cirkel og cy
linderflade) og af legemer (ret prisme og cylinder).

Til den skriftlige prøve gives mindst 4 af hinanden 
uafhængige opgaver, hvoraf 1 med rene tal. Der gives 3 
timer til besvarelsen.

Der henvises til: E. de Linde Sørensen: Regning for 
seminariets præparandklasse.

Kristendomskundskab
Der kræves sikkert kendskab til den elementære bibelhi
storie, tilegnet ved læsning af en større fremstilling.

Prøven skal vise eksaminandens evne til at genfortælle 
stoffet og hans forståelse af den historiske sammenhæng. 
Der kræves ikke ordret gengivelse eller fortolkning.

Der henvises til: J. M. Hertz: Bibelhistorie til brug ved 
forberedelsen til seminariet.

Historie
Der kræves sikkert kendskab til verdenshistorien og Nor
dens historie i hovedtræk, tilegnet ved læsning af en frem
stilling på ca. 300 sider.

Geografi
Eksaminanden må have kendskab til landenes natur- og 
kulturforhold med særlig vægt på Norden og Europa og 
i forbindelse hermed til de for forståelsen nødvendige 
elementer af den almindelige geografi, således jordens be- 
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vægeiser, terrænformer, havene, havstrømme, klimatiske 
forhold og plantebælter.

Eksaminanden må vise sikkerhed i det almindelige 
navnestof og må kunne benytte kort og globus.

Naturhistorie
I zoologi kræves ret fyldigt kendskab til de vigtigste ty
per indenfor dyrerigets hovedgrupper.

I botanik kræves sikkerhed i ordnet beskrivelse af høje
restående planter, og eksaminanden må kunne bruge en 
flora. Eksaminanden må kende de almindeligste vedplan
ter og urteagtige planter ved navn og have kendskab til 
de almindeligste plantefamilier. Elementært kendskab til 
planternes stofomsætning kræves.

Hver eksaminand prøves både i zoologi og botanik.

Naturlære
Der kræves et på forsøg grundet elementært kendskab til 
almindelige fysiske fænomener og begreber.

Stoffet omfatter: Måling af længde, areal og rumfang, 
vejning, vægtfylde, tryk i vædsker, Arkimedes lov, luf
tens tryk, Mariottes lov, inertiens lov, kræfters sammen
sætning og opløsning, vægtstangsreglen, tyngdepunkt, ar
bejde, trisser, talje, vinde, varmelærens grundelementer 
(udvidelse ved opvarmning, termometre, varmens udbre
delse, smeltning, fordampning, kogning, dampmaskinen), 
magnetisme, statisk elektricitet, elektrisk strøm, spænding 
og modstand samt deres indbyrdes afhængighed, elektro
magnetisme og dens anvendelse, induktion, dynamo og 
motor, elektrisk belysning, grundelementer af lydlæren 
og af lyslæren.

Matematik
I aritmetik kræves sikkert kendskab til de fire regnings
arter med positive og negative hele tal og brøker, potens 
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med hel eksponent (positiv, 0 og negativ), ligninger af 1. 
grad med 1 og 2 ubekendte (også med bogstavkoefficien
ter), forhold og proportioner, kvadratrod, kvadratisk lig
ning, en ligning af 1. grad med 2 ubekendte sammen med 
en sådan af 2. grad, praktisk logaritmeregning, differens- 
og kvotientrækker.

I geometri kræves sikkert kendskab til den rette linies 
og planens grundegenskaber, vinkler, parallele linier, tre
kanter (kongruens, lige- og uligestorhed af sider og vink
ler), skrålinier, parallelogrammer, trapez, cirklen, vink
lers afhængighed af cirkelbuer, areal af polygoner, ens
vinklede trekanter, retvinklet trekant, geometriske steder 
og konstruktioner.

Engelsk eller tysk
Der kræves god udtale og elementært kendskab til spro
gets grammatik. Der opgives statarisk 75 ns. lettere pro
sastof.

Der prøves i:
1) oplæsning og oversættelse af et stykke af de opgiv

ne tekster,
2) grammatisk forståelse gennem lettere samtaleøvelser 

eller sætningsdannelse,
3) et lettere stykke ekstemporal.
En liste over læst stof omfattende 75 normalsider må 

indgives til seminariet, samtidig med at ansøgeren ind
stiller sig til optagelsesprøven.

Musik
Der kræves elementær musikalsk viden og kunnen. Der 
aflægges prøve i sang samt violin- eller klaverspil.

Sang. Indenfor et pensum af mindst 20 lettere salmer 
og sange prøves eksaminanden i sang. Der lægges vægt 
på, at der synges rytmisk rigtigt og rent. Endvidere prø
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ves i gengivelse af en lettere rytmisk opgave, gengivelse af 
foresungne intervaller samt i nedskrivning af en overvej
ende trinvis musikdiktat.

Violin- eller klaverspil. Der prøves i lettere skalaer og 
treklange samt i een eller flere melodier fra pensum. 
Eksaminander i violinspil spiller endvidere efter eget valg 
en af disse udenad. Den elementære teknik (instrumen
tets holdning, bueføring, håndstilling o. s. v.) skal være 
tilegnet. Eksaminander med særlige forkundskaber kan 
desuden spille et selvvalgt stykke.

En liste over mindst 20 indøvede salmer og sange må 
indgives til seminariet, samtidig med at ansøgeren ind
stiller sig til optagelsesprøven.

Ved bedømmelse benyttes følgende karakterskala:
ug = 15, ug-4- = 142/s, mg + = I4V3, mg = 14, 

mg-r- = I3V3, g+ = 122/3, g = 12, g-E = 102/3, 
tg+ = 9Vs, tg = 8, tg-r- = 5V3, mdl.+ = 22/s, 
mdl. = 0, slet = -i- 16.

Karaktererne fastsættes som gennemsnit af censors og 
eksaminators karakterer. Ved sammenlægning af enkelt
karakterer anvendes en skala med lige store intervaller.

Hvis der ved udregning af fagkarakteren nås et resul
tat, som ligger imellem to karakterer, forhøjes eller for
mindskes det til den nærmest liggende karakter; hvis det 
ligger midt imellem, forhøjes det til den nærmest liggende 
karakter.

Til at bestå kræves mindst g+ i gennemsnit (minimum 
I2V3). Ved beregning af gennemsnitskarakteren tæller 
karaktererne i regning og skriftlig dansk dobbelt. Karak
teren i musik medregnes kun, hvis den er mindst g + . Der 
gives en karakter for orden med skriftlige arbejder.

For de aspiranter, der består prøven, men ikke optages, 
udsteder forstanderen på begæring et bevis for bestået 
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prøve, indeholdende de enkelte karakterer. Til de elever, 
der optages, gives kun meddelelse om, at prøven er be
stået.

Bevis for bestået optagelsesprøve giver adgang til at 
søge optagelse på et andet seminarium på lige fod med de 
elever, der har aflagt optagelsesprøve ved dette semina
rium.

Aspiranter, der kun indstilles til en del af prøven (se 
ovenfor), modtager ingen karakter, men blot en udtalelse 
om, hvorvidt prøven som helhed er bestået eller ej.

UNDERVISNING OG AFGANGSPRØVE

Undervisningens formål er at give eleverne en så alsidig 
og grundig uddannelse, at de bliver i stand til at under
vise i alle folkeskolens afdelinger. Undervisningen lægges 
i videst muligt omfang i alle seminariets fag således til 
rette, at den er vejledende med hensyn til stoffets prak- 
tisk-pædagogiske udformning i folkeskolen.

Gennem hele sit anlæg må undervisningen klargøre læ
rergerningens etiske, pædagogiske og samfundsmæssige 
betydning.

Foruden at sikre tilegnelse af de nødvendige kundska
ber og færdigheder må undervisningen både ved sit stof 
og sin form fremdrage fagenes kulturelle værdier og der
ved bidrage til at fremme elevernes personlige udvikling. 
Gennem arbejdsopgaver af forskellig art søges deres evne 
til selvstændig tilegnelse og vurdering af et stof og til 
mundtlig og skriftlig fremstilling udviklet. Gennem sam
tale og problemdiskussion øves deres selvstændige tænk
ning.

Undervisningen omfatter følgende fag: Praktisk skole
gerning, pædagogik og psykologi, dansk med kendskab 
til svensk og norsk, regning, kristendomskundskab, hi
storie med samfundskundskab, naturhistorie, geografi 
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med geologi, naturlære, skrivning, musik, legemsøvelser, 
håndarbejde (for kvindelige elever) og engelsk eller tysk.

Arbejdet bygger i videst muligt omfang på elevernes 
selvstændige iagttagelser, undersøgelser og forsøg i labo
ratorier eller andre faglokaler og i naturen, på ekskursio
ner, museer og lejrskoler eller ved studiebesøg m. v. Ar
bejdets resultater kan nedfældes i rapporter, benyttes til 
arbejdsopgaver eller foredrag.

I fagene pædagogik og psykologi, dansk litteratur, kri
stendomskundskab og historie skal der - og i andre fag 
kan der - gives skriftlige opgaver, hvis besvarelser indgår 
i bedømmelsen af eleven.

Linieuddannelsen. Eleverne skal under hensyntagen til 
deres forudsætninger vælge linieuddannelse. Denne ud
dannelse tilsigter at give en dyberegående undervisning 
med særlig sigte på folkeskolens højere klasser, herunder 
eksamensafdelingerne.

Fri læsning. Herudover skal eleverne kunne vælge en 
videregående undervisning inden for seminariets fagkreds. 
Denne undervisning tilrettelægges som et interessebetonet 
og personligt studium, der har til formål at tilskynde 
eleverne til fortsat beskæftigelse med pædagogiske, fag
lige eller almenkulturelle emner.

Afgangsprøven. Adgang til av gå op til lærereksamen 
har enhver, der på et seminarium har gennemgået den 
dertil sigtende undervisning, såfremt seminariet indstiller 
ham dertil.

Ved afgangen gives der dimittenderne et bevis, inde
holdende en af seminarieforstanderen efter forhandling 
med lærerrådet afgivet udtalelse om deres kundskaber og 
egnethed for lærergerningen, herunder en særlig udtalelse 
om deres deltagelse i praktisk skolegerning samt om deres 
arbejde i hvert af de humanistiske fag samt de ved af
gangsprøven opnåede karakterer.
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I fagene pædagogik og psykologi, dansk litteratur, kri
stendomskundskab og historie afholdes ingen eksamen, 
men der afgives en udtalelse om dimittendens arbejde i 
fagene.

I fagene tegning, skrivning, musik, legemsøvelser, 
håndarbejde, sløjd og skolekøkken afholdes ingen eksa
men, men der gives standpunktskarakterer fastsat af den 
pågældende faglærer, betegnende det standpunkt, eleven 
har nået ved afslutningen af undervisningen i det pågæl
dende fag.

I fagene musik, legemsøvelser, sløjd og skolekøkken gi
ves standpunktskarakteren for enkelte discipliner: musik: 
1. sang, 2. violin og/eller klaverspil, 3. musikkundskab; 
legemsøvelser: 1. praktiske øvelser, 2. teori; sløjd: 1. 
fremlagte arbejder, herunder tegning, 2. værktøjsskøtsel; 
skolekøkken: 1. praktisk husgerning, 2. teori.

Eksamen afholdes i fagene skriftlig dansk, sproglig 
dansk, regning, matematik, naturhistorie, geografi med 
geologi, naturlære, engelsk, tysk og fransk.

Det er en forudsætning for oprykning i en højere klas
se, at eleven på tilfredsstillende måde 'har gennemgået 
den nærmest forudgående klasse. Der skal herved bl. a. 
tages hensyn til, hvad eleven har præsteret ved de skrift
lige øvelser i de eksamensfri fag.

Seminariet foretager inden udgangen af 2. klasse (ved 
den 3-årige uddannelse: 1. klasse) en bedømmelse af ele
verne, således at de afgjort uskikkede udskilles. Der tages 
herved hensyn til elevernes kundskaber og evner samt til 
deres pligtfølelse, adfærd og karakteregenskaber iøvrigt.

Ved udgangen af sidste klasse afgør seminarieforstan
deren i forbindelse med lærerrådet, om en elev har bestå
et lærerprøven. Elevens indstilling til lærergerningen og 
hans adfærd i øvelsesskolerne må tages i betragtning, og 
betegnelsen ret egnet må i det mindste kunne opnås.
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Desuden kræves, at elevens faglige standpunkt som 
helhed kan betegnes som tilfredsstillende.

Elever, der ikke tilhører folkekirken, kan forlange sig 
fritaget for deltagelse i kristendomskundskab, og elever, 
der skønnes ikke at kunne få tilstrækkeligt udbytte af un
dervisningen i legemsøvelser, håndarbejde og musik, kan 
af seminariet efter forhandling med vedkommende fagin
spektør fritages helt eller delvis for undervisning i faget.

PRAKTIKUNDERVISNING

Seminariets almindelige undervisning i praktisk skoleger
ning foregår i N. Zahles Seminarieskole. Da seminariet i 
de sidste år har haft mange parallelklasser, har det været 
umuligt for seminarieskolen alene at overkomme arbejdet. 
Københavns skoledirektion har med stor elskværdighed 
givet seminariet tilladelse til, at undervisningen til dels 
kunne foregå på københavnske kommuneskoler. I året 
1957 har Den Classenske Legatskole og Ny Carlsbergvej- 
ens skole med stor hjælpsomhed og dygtighed bistået se
minariet, der er inspektører og lærere ved disse skoler 
megen tak skyldig.

Siden 1934 har eleverne i 3die klasse fået lejlighed til at 
supplere deres almindelige praktikundervisning ved et 14 
dages ophold i en landsbyskole, i hvis daglige arbejde de 
har deltaget. De har været sendt ud to og to og har som 
oftest været indkvarteret på skolerne.

Disse 14 dage har været en ualmindelig udbytterig tid 
for de unge og har både menneskeligt og pædagogisk haft 
stor betydning for deres udvikling. Seminariet skylder alle 
de lærere, der med stor gæstfrihed og hjælpsomhed har ta
get imod eleverne på den elskværdigste måde, en varm 
tak.
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Om praktikanttjenesten under den nye lov kan man læse 
i årsskriftets artikel: »Fra seminariets liv«.

I sammenhæng med undervisningen i pratisk skoleger
ning arrangeres en række institutionsbesøg: børnehaver, 
Ordblindeinstituttet, skolehjemmet på Gi. Bakkehus, Fu
resølejren, Ebberødgaard, hjælpeklasser, Friluftsskolen, 
Statens Kostskole for Døve, Pædagogisk studiesamling, 
forsøgsklasser.

Også til alle disse institutioner retter seminariet sin 
hjerteligste tak.

EKSKURSIONER - FOREDRAG - FESTER

I august 1932 oprettede N. Zahles Seminarium for første 
gang en lejrskole, hvis vigtigste opgave det var at give 
eleverne i 2den klasse en udvidet undervisning i geografi 
og naturhistorie. - Forsøget lykkedes så godt, at seminariet 
de følgende år har forsat dette arbejde, og resultaterne 
har svaret til forventningerne. Eleverne har på denne 
måde fået uddybet deres forståelse af de to fag, og de 
har senere draget erfaringer fra lejrskolen ind i deres 
egen undervisning, både i seminariets øvelsesskole og i 
de landsbyskoler, som de besøgte i slutningen af deres 
3die seminarieår.

Som oftest har arbejdet i lejrskolen været henlagt til 
Sydfyn; i de sidste år har Håndværkerskolen i Ollerup, 
hvor forstander Mindedal Rasmussen og frue med stor 
elskværdighed og hjælpsomhed har stillet deres meget 
store og smukke lokaler til rådighed for arbejdet, huset 
vore elever. Eleverne er delt i to hold, og hvert af holdene 
arbejder ca. 1 uge med et af fagene geografi eller natur
historie. Forud for elevernes selvstændige arbejde går in
struktionskursus (orientering - brug af redskaber m. m.).
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Til støtte for arbejdet indrettes der interimistiske fagloka
ler, hvor eleverne kan benytte den af seminariet med
bragte faglitteratur, akvarier, mikroskop m. m. Eleverne 
er altid gået op i arbejdet med stor iver og interesse, og 
opholdet har været til megen glæde for dem.

Foruden lejrskoleopholdet arrangeres en del ekskursio
ner til støtte for undervisningen i geografi og naturhi
storie til Bornholm, Helsingør, Stevns, Saltholm, Dyre
haven etc.

Seminariet lader i løbet af læseåret afholde en del fore
drag om aktuelle spørgsmål, ligesom der - oftest i sam
arbejde med elevrådet - arrangeres en række fester: vel
komstfest for de nye elever - efterårsfest med komedie 
- julefest - forårsbal m. m.

BETALINGSFORHOLD

For undervisningen på seminariet betales for tiden 600 kr. 
årligt, fordelt i 10 rater (august-maj).

I eksamensafgift betales 25 kr. Enhver, der indstiller 
sig til optagelsesprøven til 1ste klasse, betaler 10 kr.

Hvis en elev udmelder sig, må der betales for den må
ned, i hvilken udmeldelsen sker, og for den følgende.

I tilfælde af ekstraordinære prisforhøjelser forbeholder 
seminariet sig ret til at ændre betalingsforholdene.

Alle elever betaler 8 kr. årligt til elevrådet.

ELEVUNDERSTØTTELSER 
OG LEGATER

Statsunderstøttelse
Staten yder ved årlige bevillinger på finansloven et meget 
betydeligt beløb til understøttelse af seminarieelever. Un
derstøttelse kan søges af elever i alle seminariets klasser 
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samt af elever, der går i præparandklassen den 1. oktober.
Understøttelsen uddeles normalt i 2 rater, den ene i ok

tober, den anden i februar. Et af seminariet nedsat lærer
råd fordeler statsunderstøttelsen. I såvel seminarieklasser- 
ne som i præparandklassen uddeles understøttelsen i por
tioner, der ikke må udgøre mindre end 400 kr. eller mere 
end 2400 kr. pr. år. Ved uddelingen skal der foruden til 
elevernes trang tages hensyn til deres flid, dygtighed og 
anlæg for lærergerningen.

I læseåret 1957-58 har 156 elever af 253 haft statsun
derstøttelse. (Præparandklassen ikke medregnet).

Fripladser
Staten yder hjælp til privatseminariernes elever til ned
bringelse af udgifterne til undervisningen. Hjælpen ydes i 
form af hele og halve fripladser, der fordeles af seminari
ets lærerråd og uddeles samtidig med statsunderstøttelsen.

I læseåret 1957-58 har 87 elever haft hel friplads og 26 
halv friplads af ialt 253 elever. (Præparandklassen ikke 
medregnet).
Amtsimderstøttelse ydes af visse amter. Beløbene har i de 
senere år erfaringsmæssigt ligget på 200-300 kr. årlig. An
søgningen skrives på skema, der rekvireres fra det pågæl
dende amts skolerådskontor, og indsendes almindeligvis i 
september-oktober.

Private legater
Margrethe Rogens legat. Afdøde fabrikant Julius Rogen 
og hustru Anna Rogen født Funcke har oprettet et legat, 
kaldet »Margrethe Rogens legat«, hvis renter efter semina
riets indstilling af skoledirektionen anvendes til to dygti
ge, værdige og trængende unge pigers undervisning til ud
dannelse til kommunelærerinder i frøken N. Zahles Skole.

Den årlige legatrente beløber sig ialt til ca. 2000 kr., og 
der vil altså hvert år kunne udbetales 2 portioner å ca. 

53



1000 kr., der tilfalder 2 elever på N. Zahles Privatsemi
narium.

Det er en betingelse, at ansøgeren skal have gået i kom
muneskole.

»Viggo Triers legat for elever ved N. Zahles Privatsemi
narium« uddeles to gange i løbet af hvert skoleår. Legatet, 
hvis kapital udgør 5000 kr., bortgives af en komité, der 
består af 3 af seminariets elever og af 2 af seminariets læ
rerkreds, af hvilke den ene er forstander. Det skal anven
des til rekreation for overanstrengte seminarieelever - f. 
eks. til ferieophold, eller til boghjælp, klæder, kost el. lign. 
- ikke til fri undervisning.

»Marie Elisabeth Marstrands Mindelegat«. Legatet, der 
uddeles med 2 portioner å ca. 100 kr. to gange årligt til 
unge piger, der i København uddanner sig til lærerinder, 
bestyres af forstanderen for N. Zahles Seminarium.

*

»Apoteker A. V. Krarup og hustru Anna Marie f. Dej- 
gaard’s legat til fordel for N. Zahles Privatseminarium«. 
Legatet skal i følge testamentarisk bestemmelse uddeles til 
en ung pige, som læser til lærerindeeksamen, i det sidste 
studieår. Legatportionen er ca. 200 kr.

»Martha Steinthals legat for ubemidlede elever på N. 
Zahles Privatseminarium«. Legatet er på 7000 kr. Renten 
uddeles årligt på frøken Steinthals fødselsdag den 26. ja
nuar af seminariets forstander.

Købmand H. C. Hansen og Efterladtes Mindelegat for 
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ubemidlede kvinder til hjælp ved uddannelse til selver
hverv uddeles årlig i juni termin i portioner på 100 kr. til 
ubemidlede, flittige kvinder med gode evner, der vil ud
danne sig som lærerinder (dog ikke i musik) eller til at gå 
handelsvejen. Elever fra N. 2ahles Skoler er særlig beret
tigede til at erholde legatet.

En gammel elevs legat. Legatet uddeles hvert år i januar 
måned af seminariets forstander.

Døtre af kongelige embedsmænd, der er elever på N. 
Zahles Seminarium, kan ansøge om gratis undervisning 
fra legatet for uformuende embedsmands døtres frie 
uddannelse.

Elever kan desuden søge understøttelse fra

Det Classenske Fideikommis, C. W. Gerickes Legat, Julius 
Skrikes Stiftelse, Handelsskolens Legat for Kvinder, Eg
mont H. Petersen’s Fond. Dansk Kvindesamfunds legater. 
Dansk Studiefond yder rentebillige lån til seminarieelever, 
der har gennemgået 1. klasse, og som er i økonomisk 
trang. Nærmere oplysninger fås på seminariet.

SEMINARIESKOLEN

Skolen har en forskole på 5 klasser, en mellemskole på 4 
klasser og en eetårig realklasse.

Betalingen er fra 24-29 kr. månedlig i 11 måneder. (Se 
nærmere det særskilte program.)

Bestyrerinden, frøken Kristine Lund træffes mandag, 
onsdag, fredag 13-14, Linnésgade 81.
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KURSUS TIL FAGLÆREREKSAMEN

Til 1ste del af denne eksamen har en kreds af lærere ved 
N. Zahles Skole under selvstændig ledelse oprettet et kur
sus 1. oktober 1905. Kursus ledes af fhv. overbestyrerinde 
frøken K. Bagge og rektor Mogens Kabel. Nyt læseår be
gynder 1. september.


