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MDS JULEMØDE
MDS ER VÅGNET

Vi har en gymnasieforening 
her på skolen, ja, det har 
vi! Og nu er den endda begyndt 
at afholde arrangementer 
rettere sagt årets tredie mø
de har fundet sted. Det er jo 
ikke store sager, men influ - 
enzaen i forrige måned satte 
en stopper for arbejdet. Ons
dag aften havde MDS imidler
tid indbudt til "JULEMØDE".
Jeg må sige, at pyntningen 

havde gjort sangsalen virke
lig hyggelig - med juletræ, 
gran og kogler og levende lys 
på alle borde, jo, julestem

ningen kom med det samme.
For aftenens underholdning 

var lagt et stort og righol
digt program. Studentersce
nen med kabaret, Aase Zieg
ler læste op og Karsten Fle- 
delius spillede klaver, og 
som punktum for hele festlig
heden serveredes te med var
me hveder; MDS havde rigtig 
flottet sig.

Lad os håbe, at dette møde 
danner optakten til en liv
lig og festlig forårssæson!

Finn.

^PLATON
ØNSKER SINE LÆSERE 

GLÆDELIG JUL
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5 ÅRS JUBILÆUM
I sidste måned - midt under influenza-bølgen - havde PLA

TON 5-års jubilæum. 5 år er lang tid for et skoleblad, især 
når der endnu sidder redaktionsmedlemmer, der har været med 
helt fra begyndelsen, med alle en begyndelses vanskelighe
der i (omtrent) frisk erindring. Vi husker udmærket de dra
belige dyster mellem gymnasiebladet og "Mellemmad", mellem
skolens blad. Men heldigvis endte dysten med en sammenslut
ning, og derfor har PLATON eksisteret i 5 år.

Men 5 år har været længe nok at lave skoleblad - nu må vi 
gamle, udtjente redaktører trække os tilbage for at nyde 
vort otium som læsere, befriede for den evige frygt at bla
det ikke skal blive færdigt til tiden, at stoffet ikke er 
tilstrækkeligt godt, så det ikke falder i vore læseres smag.
Som mange måske allerede nu aner, skal dette bebude et 

redaktionsskifte. Fra næste nummer vil PLATON være overta
get af Henrik Zoffmann, Flemming Fleinert og Flemming Gyl
ling Christensen, hvis bidrag dog allerede præger dette num
mer.
Men nu, ved vor afsked med skolebladet, vil vi takke vore 

læsere, for den trofasthed De har vist PLATON, og vore an
noncører uden vis hjælp bladet aldrig havde kunne eksistere. 
Samtidig ønsker vi vore arvtagere held og lykke, og håber 
for dem, at de kan få et lige så godt samarbejde med læser
ne, som vi har haft - det er trods alt fornøjelsen ved at 
lave skoleblad.
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SKOLELOVSFORSLAG

Undervisningsminister Jør
gen Jørgensen forelagde den 
21. nov. sit længe ventede 
skolelovsforslag. Siden den 
første rundbordskonference i 
1954 mellem lærerorganisati
onerne og daværende undervis- 
vingsminister Julius Bomholt, 
har der stået en diskussion 
om den danske skoles fremti
dige struktur, og der er ble
vet fremsat en række forslag.

De politiske forhold umu- 
liggjorde en gennemførelse af 
Bomholts oprindelige forslag, 
det såkaldte midterliniefor- 
slag, der omfattede en 5-årig 
hovedskole, tre eller flere 
5-årige faglinier (akademisk
linie, håndværkerlinie, kon
torlinie o.s.v.) og derover 
enten et 4-årigt gymnasium 
eller en 2-årig realskole. 
Dette indebar også, at det 
ottende skoleår blev obliga
torisk.
Det nu fremlagte forslag har 

imidlertis formået at skaffe 
parlamentarisk rygdækning, i- 
det både Socialdemokratiet, 
Venstre og det Radikale Ven
stre vil stemme for det, selv 
om Venstre dog har. indtaget 
det standpunkt, at en tilslut
ning eller en billigelse fra 
lærerside må være en forud
sætning, for at loven gennem
føres. Dette synspunkt kan 
vel egentlig ikke kaldes for 
ubilligt, da det vil være

skadeligt for fremtidens sko
leform, hvis lærerstanden i 
forvejen stiller sig modvil
ligt over for den.
Hvorledes retsforbundet vil 

stille sig til forslaget, vil 
være interessant, selv om man 
vel må formode, at det er 
nødt til at stemme for.

Forslaget går i korte træk 
ud på følgende: Der oprettes 
en 7-årig hovedskole med ad
gang til undervisning for sær
lig egnede elever i 6. og 7• 
klasse. Derudover oprettes en 
5-årig realskole med afslut
tende eksamen og et 5-årigt 
gymnasium, hvortil overgan
gen sker fra 2. realklasse. 
I forslaget er der ikke no
get , der hedder et ottende 
obligatorisk skoleår, men 
kommunen har pligt til at'op
rette en ottende klasse, hvis 
der er mindst ti elever, der 
ønsker det.
Forslaget vil utvivlsomt, 

således som det også blev un
derstreget, betyde en forbed
ring af landsbyskolens for
hold. Hidt il har det været sedan 
at de elever der skulle i mel
lemskolen, forlod lanusbysKO- 
len allerede i 4. eller 5- 
klasse for i købstadsskolen 
at kunne forberede sig på 
mellemskolegangen, og tilba
ge sad så landsbylæreren med 
de mindre godt begavede ele
ver, hvilket må være bittertog

Fortsættes side 10...
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TANKER I EN SPUTNIK TID

Alt imens russernes og he
le verdens erklærede yndlin
ge, drabanterne Sputnik, for 
117. gang eller mere er på 
ve.j rundt om jorden, kommer 
vi til at tænke på alt det på
styr, disse små kugler har 
forvoldt på den trods alt no
get større klode, der hedder 
jorden.
At vestens videnskabsmænd 

og politikere er chokerede o- 
ver at være distanceret og 
håber på snarlig revance, er 
ikke underligt. Ej heller, at 
russerne soler sig i den pre
stige, de mener at have vun
det. Men det har irreteret os 
ikke så lidt, at disse Sput
niks har voldt så megen me
ningsløs ståhej, ikke mindst 
i den danske presse, der har 
haft en af sine helt store 
sæsoner. Dog - vi forstår så 
godt den følelse, der får en 
vendsysselsk avis til at la
ve følgende overskrift: Nu 
ingen tvivl om Sputnik - og
så set i Pandrup!
Men disse famøse kugler åb

ner trods alt visse perspek
tiver. Nu skal menneskene alt
så til at erobre verdensrum
met og udnytte det i "fredens 
tjeneste". (For chancerne for 
en krig har lille og store 
Sputnik vel hverken gjort 
større eller mindre). En ny 
imperialismens tidsalder vil 

blive indvarslet. Og hvordan 
ser så det udvidede verdens
billede ud år 2000 ?

Lad os tænke os det sålun
de: Jorden som universets 
herskende midtpunkt og impe
riernes centrum. Mars som a- 
merikansk atombase og Venus 
som russisk ditto. Saturn som 
samlingssted for filmsstjer
ner, 6-dages-helte og inter- 
lektuelle samt andre antikve
rede væsener, der må finde en 
eksistens i den nye verden. 
Uranus som forvisningssted 
for kontrarevolutionære ele
menter i kommunistlandene, 
lige fra afsatte udenrigsmi
nistre til platfodede arbej
dere , der siger : "Hello, ho- 
ney." Merkur som mål for dol- 
larbeslåede amerikaneres ho- 
liday trips. Neptun som Le- 
bensraum for kinesere, der 
ikke er plads til andre ste
der. Og Pluto som det sted, 
hvor vi alle sammen skal hen 
og stå på ski om vinteren!

Og på Månen sidder så til 
stadighed "Universets Råd" 
og vedtager henstillinger og 
resolutioner, som immervæk 
bliver sendt ad Jupiter til.

Al tsammen bare på grund af 
lille Sputnik og store Sput
nik.

Oh, fagre nye verden.
"Uglegylp"
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Måske sidste gang Ikt. Hjejle instruerer

"1-2-J tæppet fra. Nej, nej, 
det er forkert. Du skal kom
me ind fra den anden side. 
Om igen."
Vi er til prøve på "Alad- 

din". Der hersker en travl 
stemning; skuespillerne farer 
indogud på scenen under in
struktørens kommanderen. In
ger er til at få i tale, al
le har en eller anden plads 
at udfylde i det store spil. 
Under en af de få pauser sni
ger jeg mig ind på instruktø
ren - Ikt. Hjejle - og får 
ham overtalt til et inter
view.

"Er det ikke en krævende 
opgave at spille "Aladdin"?"

"Det er meget krævende. For 
det første er det et stort 
opbud af roller, og navnlig 
ender rig lejlighed for sce
nevirkning, som hr. Stubbe og 
hans matematikere udmærket 
ordner. Samtidig kræves der 
jo en stor indsats fra de 
spillendes side, idet det for 
moderne unge mennesker ofte 
er vanskeligt at omstille sig 
til Oehlenschlågers romanti
ske sprog; ikke alene i 5-fo- 
dede jamber, men også i anden 
versemål. Som eks. kan næv
nes Gulnares, ringens og lam
pens ånds stærkt lyriske par
tier. "

"Vil de mange sceneændrin
ger ikke volde visse tekni
ske vanskeligheder?"
"Nej! På vor scene er det 

muligt ved hjælp af en sti

liseret tredelt dekoration 
at overvinde vanskeligheder
ne ved de hyppige sceneskif
ter. Men naturligvis må pub
likum selv fantasere med."

"Har stykket tidligere væ
ret opført på skolen?"

"Ja, for omtrent 20 ar si
den som første skolekomedie 
i denne bygning."

"Er det sidste gang, De vil 
instruere?"

"Måske, men jeg har jo før 
sagt, at det skulle være sid
ste gang.”

Jeg får ikke mere. Lektor 
Hjejle er i fuld gang med at 
forklare, hvordan slavernes 
dragter skal se ud. Med et 
stykke kridt viser han, hvor
dan dragterne skal sidde for 
at få den fuldkomne virkning 
frem - også dette mestrer 
han.

Efter i en stund at have 
fulgt prøverne, får jeg lyst 
til at se om bag scenen. Jeg 
møder adj. Stubbe med hænder
ne begravet i et par maler
bøtter i færd med at dekore
re et par kulisser. Synligt 
misfornøjet med at blive for
styrret i sit arbejde, sender 
han mig et spørgende blik. 
Jeg benytter straks lejlig
heden til at" få nogle oplys
ninger om arbejdet.

"Hvordan skrider arbejdet 
frem med dekorationerne?"
Efter en rum betænknings

tid kommer et lakonisk svar:
"Planmæssigt!"
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SKOLEKOMEDIEN ALADDIN

Der hersker en frygtelig 
travlhed på scenen. Folk fa
rer frem og tilbage. Regisø
ren undersøger sin lange li
ste. Er alt i orden? Ja..nej, 
giv mig lige en hammer og...

Vi er til premiere på årets 
skolekomedie "Aladdin". Det 
er lidt før otte, tæppet skal 
straks gå - alle er nervøse 
selv om ingen viser det, men 
man kan se det på dem. Vi må 
hellere trække os tilbage — 
på scenen er vi kun til ge
ne Småvejen gennem skuespil
lernes opholdsrum, møder vi 
personer, vi næppe kender. Jo, 
fru Price forstår sit værk - 
sminkningen!

I garderoben er travlheden 
(Fortsat fra forrige side).

"Går De frem efter en be
stemt plan ved dekorationer
ne til "Aladdin"?"

"Nej."
"Det ser ud til, at De har 

fundet anvendelse for den rø
de sals gamle bænke?"

"Aldrig er så megen flid 
blevet udvist ved et skole
bord!"

"Er det en vanskelig opga
ve at lave dekorationer til 
stykket?"

" Ja."
Jeg takker for de fyldige 

svar og undskylder mange gan
ge, at jeg forstyrrede.

Gyll. 

forbi - i salen har orkestret 
under Kallenbachs ledelse i- 
stemt det første minimer - ly- 
set dæmpes fuldstændigt - å- 
rets skolekomedie er begyndt!

Selve stykket behøver vi 
ve næppe at beskrive - alle 
kender jo i forvejen Oehlen- 
schlågers romantiske stykke 
fra 1805-samlingen. Men selv
følgelig kan hele stykket ik
ke opføres. Dertil er tiden 
alt for kort. Jeg erindrer at 
have hørt om Det kgl. Teaters 
opførelse, der strakte sig o- 
ver to aftener!
Men tilbage til skolekome

dien. Den bedste person, ja, 
det er meget svært, men mon 
ikke Benediktes fremstilling 
af Morgiane må fremhæves på 
denne plads. Noureddin og 
Aladdin selv må dog heller 
ikke glemmes, selv om de to 
hold havde en noget forskel
lig opfattelse af rollerne.
Blandt de særlig morsomme 

situationer kan nævnes først 
og fremmest Saladin stående 
med flagrende natskjorte på 
altanen. En anden scene, der 
også var sikker på publikums 
bifald - hvad grunden så kan 
være - var Holst som urtekræm
mer. Lige fra generalprøve 
til sidste forestilling rej
ste der sig en uudslukkelig 
munterhed blandt tilskuerne. 
"Ja, det gør sig godt fæ.." 
som urtekræmmeren siger.

Fortsættes side 12....
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ENHEDSGYMNASIUM

Som det sikkert er flertal
let af PLATONs læsere bekendt, 
er der blevet fremsat et in
teressant forslag om helt at 
opgive den matematiske ret
ning i gymnasiet eller blot 
at indskrænke den til det sid 
ste år af skoletiden. Der kla
ges fra forskellig side især 
over, at undervisningen i ho
vedsprogene er for mangel
fuld. Dertil kommer det, man 
forstår ved almen kulturel 
dannelse, som man med al re
spekt synes, dér bliver gi
vet for lidt af til matema
tikerne. Dette menes at kun
ne tilvejebringes ved, at ma
tematikpensummet bliver be
skåret, og at det forsømte 
matematik senere kunne læres 
af dem, som får brug for det. 
Endvidere menes det, at en 
alder af 14-15 år er for tid
lig til at kunne bedømme, om 
man har evner og lyst til at 
gennemføre et matematisk stu
dium.

Grundtrækkene er følgende: 
at slå den nysproglige og ma
tematiske linie sammen i hvert 
fald de første to år. Hvis 
det viser sig at være nødven
digt, kan man derefter ad
skille dem det sidste år. Der
imod ønskes den klassisk-sprog- 
lige retning bevaret. På den
ne måde skulle den endelige 
afgørelse med hensyn til stu
dieretningen først finde sted 
ved afslutningen af gymnasi

et og derfor kunne træffes af 
et større antal af de unge; 
men selvfølgelig vil det med
føre et vist tab af tid, for
di de højere læreanstalter må 
begynde på et mere elemen
tært trin. Før en endelig 
stillingtagen til forslaget 
bliver det nok vigtigere at 
se, hvor meget studietiden 
vil blive forlænget. Almen
dannelsenkan måske blive for 
meget af det gode, hvis den 
studerende først vil blive 
færdig omkring de JO.

F.F.

POLITISK SAMARBEJDE

De tre politiske gymnasi - 
astorganisationer - KG, LG og 
RG - har besluttet at etab
lere et nærmere samarbejde 
foreløbig omfattende Køben
havn og Sjælland. De tre for 
eninger tilbyder gymnasie- 
foreningerne at deltage i po
litiske diskussionsmøder og 
vil desuden selv i København 
afholde større fællesmøder 
senere hen på sæsonen. Før
ste møde er fastlagt til u- 
middelbart efter juleferien.

hp.
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UNGDOMSKONFERENCE

Den store rapport ungdoms
kommisionen afgav i slutnin
gen af fyrrerne, og hvori he
le den danske ungdoms forhold 
blev kulegravede, blev i for
rige måned atter aktuel, da

Fortsat fra side 3....

Skolelovsforslag
utilfredsstillende. Ved en 
udelt hovedskole opnår man 
således for det første, at 
landsbyskolen udvides til 7 
år, (dette vil nødvendiggøre 
fortsat bygning af central
skoler), og at eleverne bli
ver der i alle 7 år, og for 
det andet at den uheldige 
tendens til at forlade mel
lemskolen efter 2 års forløb 
elimineres. Hovedskolen vil 
også fjerne den beklagelige

Fortsættes side 11....

/ HF.

ungdomskonferencen i Køben— 
havn i løbet af et par dage 
søgte at konstatere, hvilke 
resultater der var kommet ud 
af arbejdet, og hvilke resul
tater der endnu savnedes. Del
tagerne i mødet kom dels fra 
de politiske ungdomsorganisa
tioner og dels fra de upoli
tiske som f .eks. Danske Stu
derendes fællesråd og spejder- 
bevægelsen.

Et af de spørgsmål, der blev 
tager op, var virkningerne af 
Ungdommens Uddannelsesfond, 
der blev oprettet i 1956 med 
et årligt beløb på 8 millio
ner kroner-. Formanden for 
Danske studerendes fællesråd, 
Niels Jørgensen, hævdede her 
under, at såfremt det årlige 
beløb ikke blev sat op til 
12 miil kr., ville de stude
rende nu være dårligere stil
let, end da loven trådte i 
kraft, på grund af inflatio
nen, der har reduceret belø
bets oprindelige værdi.

CHRISTIAN F. RØMER

BOGHANDEL OG PAPIRHANDEL
SKINDERGADE 29

C. 6728 & 3828
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FODBOLDSFINALEN

Fredag den 25. spilledes 
den spændende finalekamp i 
fodbold mellem Efterslægten 
og Metropolitanskolen påABs 
baner, og det blev altså en 
sejr på 5 - 0 til os.
Som en festlig optakt til 

kampen tren vor kære histo
rielærer lektor Steining ind 
på banen og fulgte trofast 
spillet som vor skoles ma
skot . Begnen dryppede ned — 
stille, men sikkert.
Efterslægten gav bolden 

op, og spillet var i de før
ste minutter ret trægt, ind
til holdene fik spillet sig 
op.Metropolitanskolen brænd
te i begyndelsen tre gode 
chancer, men i det 22. min. 
bragte John Nilsson os for
an 1 - 0 på en fin centring 
fra venstre wing Ejvind 
Clausen, som iøvrigt gehhem 
hele kampen viste sig at 
være en overmåde fin og ha
bil spiller. I de sidste 8 
min, af halvlegen havde 
modstanderne et par gode 
målchancer, som de brændte. 
Vores første mål syntes at 
skabe en vis selvtillid, og 
gennem hele andfen halvleg 
dominerede vi. Mål nr. 2 
gik ind 10 min. efter pau
sen og nr. 5 10 min. efter. 
Begge skyldtes holdets tem- 
melige stærke centrefor
ward Dejgaard. For det an
det måls vedkommende vove

de målmanden sig for langt 
ud, bolden gik over ham og 
havnede ved Dejgaards hjælp 
i nettet. Ved det tredie 
mål driblede Dejgaard sig 
fri af back-erne ojj sendté 
bolden sikkert i mal."Myg
ge” Elmer driblede betagen
de , og dog lykkedes det ham 
kun at lave eet mål, på en 
centring. Dog skabte hans 
evne til at holde på bolden 
en vis ro over spillet. An
den halvlegs bedste mål, 
kampens femte og sidste,var 
Clausens. Han sendte med et 
fortræffeligt skud bolden i 
nettet, efter fint at have 
trukket sig fri.

Alle de tre halfs, Ring, 
Gunner og Olhoff havde en

Fortsættes side 12....
Fortsat fra side 10....

Skolelovsforslag
også fjerne den beklagelige 
skelen mellem mellemskolen og 
den frie mellemskole, som den 
gode og mindre gode skole.

Forslaget vil nu blive nær
mere behandlet i et folke
tingsudvalg, og man må kunne 
gå ud fra, at det vil blive 
vedtaget i forårets løb, hvis 
ikke andre faktorer griber 
forstyrrende ind.

bn.
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Fortsat fra side 7...

ALADDIN
"Aladdin" er jo for en stor 

dels vedkommende bygget op 
på tekniske virkninger, og det 
var med en ikke ringe spæn
ding, vi imødeså kulisse
skiftene, men de 28 gange 
tæppet gik for, føltes hel
digvis ikke lange og derfor 
en ros til scenens folk.
Stort set gjorde skolekome

dien sine folk ære. Hist og 
her kan vi naturligvis sætte 
en finger, men for en skole
komedie var det en glimrende 
præstation. Blomster til al
le de medvirkende , til lektor 
Hjejle for hans glimrende in
struktion og til adj. Stubbe 
for hans arbejde med dekora
tionerne !

reg.
FREDAGSKONCERTERNE...... 

bliver genoptaget efter jule
ferien, har hr. Biener-Barsen 
betroet PLATON som en jule
gave ! tg.

Fortsat fra side 8...

FODBOLD
glimrende forståelse af 
samarbejdet med backerne, og 
mange farlige angreb blev 
standset, samtidig med, at 
de viste et fint angrebsspil 
"Rassi" var upåklagelig i 
mål, men havde iøvrigt ikke 
meget at bestille, for det 
som følge af back-erne Kaj 
Petersen og Froulunds uhy
re fine forsvarsspil. Ikke 
et angreb kom helskindet 
gennem deres opdækning. Ef
ter kampen kom det højtide
lige øjeblik, hvor pokalen 
blev overrakt Olhoff, som 
takkede AB for tilrettelæg
gelsen af turneringen og Ef
terslægten for kampen. (Ta- 
lekursus!)
Man tør nok sige, at det 

var 11 stolte spillere, som 
vandréde hen imod AB's klub
hus , medens mørket var ved 
at sænke sig over banen og 
regnen uhindret silede ned.

 "Kalle"

Stængerne hentes hos

Engelbert Petersen
BAGERI OG KONDITORI
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