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ET FARVEL
TIL LEKTOR HJEJLE

Metropolitanskolens Nestor, 
lektor Hjejle, har, efter henved 
37 aars tro virke ved skolen 
trukket sig tilbage for, forhaa- 
bentlig i mange aar, at kunne 
nyde sit otium.

Skolens officielle afsked med 
den baade af kollegaer og dis
ciple saa afholdte lærer fandt 
sted i gymnastiksalen en straa- 
lende efteraarsdag i september^ 
Efter at de forsamlede,alle sko
lens lærere og disciple, havde 
afsunget "Vort Modersmaal", ikke 
rungende,men med en blid vemod i 
tonefaldet, holdtes der forskel
lige taler til lektor Hjejle,som 
smukt supplerede hinanden.

Tilslut betraadte saa lektoren 
selv den ærværdige talerstol,som 
han vel nok var værdigst til at 
betræde,og strax følte alle,selv 
de, for hvem lektor Hjejle kun 
var et navn, en egen atmosfære 
fylde salen.

Nfan lagde igrunden ikke mærke 
til ordene,1 igesaa lidt som man 
bemærker de enkelte sten i en 
bygning.

At have oplevet lektor Hjejle, 
hvadenten det var som den inspi
rerende lærer, der huskede, at 
"grønt er livets gyldne træ", og 

underviste derefter uden at 
lægge for megen vægt paa "den 
graa teori", eller som den dy
namiske instruktør af de nu le
gendariske skolekomedier,er som 
at have mærket et pust fra en 
svunden tid, et stykke levende 
kulturhi st or i e .

Det burde jo faktisk være 
PTjATONS fornemste opgave at gen
give mundtlige begavelsers vis
domsord, og vi havde ogsaa stor 
lyst til at bringe en af lektor 
Hjejles "erindringsskitser", saa 
ogsaa nye disciple kunne følges 
med 1 egati onssekretær Hjejle ned 
under Alexandrias gader, flyve i 
todækker med krigsflyver Hjejle 
etc.etc.; men det er lettere at 
genfortælle musik i ord end at 
forsøge at bringe lektor Hjejles 
guldkorn videre. De glimrer kun, 
naar han selv fortæller dem, vi 
gemmer dem for altid dybt i vore 
sind,men give dem videre kan vi 
ikke,og derfor vil lektor Hjejle 
blive saa savnet her paa skolen.
Vi har ikke sat noget fotografi 
over disse linier,idet vi ønsker 
at enhver for sit indre blik 
skal se lektor Hjejle, som han 
eller hun nu husker denne sjæld
ne, alsidige mand.
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Ansvarshavende redaktion: 
fra Hg.

Peter J. Eriksen - Claus Bo Christiansen 
(tlf.No.4153x) - (tlf. Am. 7441)

fra Ig.
Lotte Væver (tlf. Go. 3908x)

VELKOMMEN
Ja, saa er PLATON her igen og 

byder sine læsere,gamle som nye, 
velkommen.
PLATON har siden sidst skiftet 

redaktion, det er anden gang i 
bladets femaarige historie, og 
denne gang var det de tre,maaske 
fire, Zoffmann, Fleinert,Gylling 
og Christoffersen,der faldt for 
aldersgrænsen.

Den nye redaktion er dem tak 
skyldig for den standard, de har 
bragt PLATON op paa,og vil selv 
forsøge at faa bladet endnu et, 
eller helst flere,trin opad;men 
det er kun muligt ved, at flere 
køber PLATON, flere sætter an
noncer i PLATON og flere skriver 
til PLATON.

For at sætte salget op har vi 
bl.a. i sinde at foranstalte en 
storslaaet konkurrence i næste 
nummer, som i det hele taget vil 
rumme lidt flere overraskelser 
end dette.
Vi vil prøve at forøge annonce

antal let, f.eks. ved at lade dis
ciple kunne indrykke rubrikan

noncer for en billig penge.
ge skolens skribenter til at 
bruge PLATON som deres talerør.
I den forbindelse bør det nævnes 
at vi er tilfredse, naar blot et 
indlæg er læseligt. Det behøver 
ikke at være skrevet paa maskine 
Gaar man paa skolen og ønsker at 
tegne et abonnement,købe et PLA
TON, man ikke sikrede sig paa 
salgsdagen, aflevere en artikel 
eller noget andet, som vedkommer 
bladet, kan man henvende sig i 
enten nr.2,3 eller 23.
Og saa lader vi vor læser slippe 
for mere forord og læse videre 
i PLATON,idet vi haaber, det vil 
falde i hans eller hendes smag, 
og hvis ikke, da at vedkommende 
vil skrive til os, hvad der fin
des af daarlige eller mangler af 
gode ting i bladet.
Saa kan vi nemlig faa noget stof 
til rubrikken " Frit Slag ",som 
denne gang staar tom.

Redaktionen



Gymnasiast
BEVÆGELSEN

Gymnasiastbevægelsens nye sæson 
vil komme til at byde paa væ
sentligt flere arrangementer end 
sidste aar,saavel fælles som lo
kale - altsaa studiekredse endnu 
engang.

Det kan ikke tilstrækkeligt 
fremhæves, at studiekredsene er 
for alle disciple i gymnasiet og 
realklassen,og at de er et forum 
for alle anskuelser;endvidere,at 
der vil blive oprettet endnu 
flere kredse,hvis der melder sig 
flere deltagere, og at der ikke 
bliver mangel paa gode ledere.

Foredragene paa skolen, som 
Theo gav os en ikke ueffen prøve 
paa, skulle gerne komme nogen
lunde regelmæssigt en gang om 
maaneden, og naar dertil kommer 
de fælles foredrag for alle kø
benhavnske gymnasier,kommer for- 
haabentlig ingen til at nære 
aandelig hunger paa dette felt. 

- Og endelig lejrene; det siges, 
at det er her,Gymnasiastbevægel
sen bedst viser sit ansigt, 
og noget er der om det,i hvert— 
fald er de flestes vej til sko
lens foretagender gaaet over 
lejrene eller sommermøderne; men 
det er et omraade, hvor man gør 
bedst i ikke at forsøge at give 
en beskrivelse,der er kun at si
ge - tag med og se J L.A.

PLATON har selvfølgelig et refe
rat af det foredrag af Theo, der 
omtales i oven- og sidestaaende 
stykke.Første del bringes forne
den paa denne side, og anden del 
paa den følgende side.

THEOS FOREDRAG.
Der var just ikke overfyldt i 

"Den røde Sal" til stud, theol. 
Theodor Jørgensens foredrag om 
"Ung leg,gammel kirke" d.28; men 
til gengæld sad man vældig hyg
geligt grupperet omkring den ge
mytlige foredragsholder.

En hel del af det afgjort 
gode foredrag gik vist hen over 
hovedet paa de tilstedeværende, 
da der laa fem aars teologiske 
studier til grund for det.

Foredraget var delt i to 
afdelinger,hvoraf den første var 
bygget op over forskellige bøger 
om ungdommen, bl. a. " Ung Leg," 
" Bonjour Tristesse,"og " Midt i 
en Jazztid."

En stor del af foredraget var 
citater fra disse bøger, som be
nyttedes til at antyde det pes
simistiske hovedtema, som syntes 
at være,at nutiden er noget,man 
drømmer sig væk fra,(fortsættes)



THEOS FOREDRAG (FORTSAT) 

fortiden er noget, man prøver at 
glemme og fremtiden noget, man 
ikke tør tænke paa.

Anden afdeling gik for at 
udtrykke det meget kort og bru
talt ud paa, at man blot skulle 
resignere overfor dette triste 
forhold og overlade det hele til 
Gud.
Selvfølgelig var der mange flere 
interessante detailler;men dette 
synes at være det væsentligste.

Bagefter var der diskussion, 
og den eneste fremmødte af ma
tematikerne indledte med megen 
klar, nøgtern logik en interes
sant diskussion med Theo,som dog 
var karl for sin hat.

Det var en meget dybtgaaende 
diskussion, som efterlod resten 
af tilhørerne (udelukkende klas- 
sikere)i let maabende beundring. 
Ved 10-tiden brød nogle op,deri
blandt PLATONS medarbejder, der 
lettere forvirret forlod stedet, 
følende sig baade paa den ene og 
den anden maade - meningsløs.

PLATON OM PYGMALION.
Lørdag d. 6 og mandag d. 8 

september opførte en engelsk 
trup af amatørskuespillere, "The 
Play and Pageant Union" fra Lon
don, "Pygmalion" af Bernard Shaw 
paa GI.Hellerup Gymnasiums for
trinlige scene.

Fra Metropolitanskolen benyttede 
56 disciple sig af lejligheden 
til at se dette lystspil,som vel 
af de fleste kendes fra den dej
lige filmversion med Leslie Ho
ward som Henry Higgins.

Det er svært at leve op til 
dette idol,men Mr.Leslie Roberts 
var af en amatør at være ganske 
ypperlig som professoren.

Faktisk var han Shaw's Higgins 
nærmere end Howards fortolkning, 
idet sidstnævnte som bekendt gav 
figuren mere hjertevarme,end den 
egentlig fortjener.
Roberts spillede med andre ord 

traditionelt, kun en enkelt gang 
gik han uden for rammerne,nemlig 
ved at nynne et tema af Verdi, 
ikke,som foreskrevet af Shaw, af 
Puccini; men hans spil var vel
gørende naturligt og ægte, hvad 
just ikke kan siges om Elizas 
fortolkerske. Hun ejede hverken 
stemme eller temperament til at 
virke overbevisende i de store 
scener. De øvrige kvinderoller 
var ogsaa ret svagt besat,medens 
mandsrollerne gennemgaaende var 
godt udført: Freddy var et plet- 
skud;men det er jo ogsaa lettere 
at skabe en helstøbt figur af en 
saa enkel rolle,oberst Pickering 
mindede ikke just overvældende 
om den gængse engelske oberstty
pe; men forandring fryder.

Skønt mangelfuld teknik ejede 
opførelsen megen sand dramatisk 
nerve.

Stængerne hentes hos

Engelbert Petersen
BAGERI OG KONDITORI

Jagtvej 13 Central 12457



MDS GENERALFORSAMLINGEN
Den I.september afholdtes 

det aarlige valg af ny bestyrel
se til M.D.S.

Det var i flere retninger 
et bemærkelsesværdigt møde,først 
og fremmest paa grund af den e- 
norme tilslutning, henved 175 
valglystne metropolitanere havde 
stuvet sig sammen i " Den røde 
Sal," og dernæst var det første 
gang,at afstemningen var skrift
lig,hvilket viste sig at fungere 
udmærket;endelig var hele fore
stillingen forbavsende kort; al
lerede 20 minutter i tre var det 
hele forbi.

Med Gylling som myndig,klok
keringende dirigent indledtes 
mødet, og ordet blev givet til 
den gamle formand,Jepsen,der af
lagde beretning om sidste aars 
arbejde - af gode grunde blev 
den jo ikke ret lang. Derefter 
forelagde kasserer Holst regn
skabet med velbegrundet stolthed 
Det viste, at ikke alene var et 
underskud paa 210 Kr.blevet dæk
ket, men en fin beholdning paa 
105 Kr. laa til den nye besty
relse.

Saa gik man over til det cen
trale: valget. Kandidaterne var 
opstillet i det uhyggelige tal 
af 13, nogle enkeltvis, andre i 
blokke.

Første talende kandidat var 
Kjørup, der meget nydeligt fore
lagde sit maskinskrevne mørke - 
kammerprogram med standardløf— 
terne og de traditionelle udta
lelser om samarbejde med andre 
skoler.

De andre sagde nogenlunde det 
samme paa lidt forskellige maa- 
der.

Ruth fra 3ns. stillede op al
ene og gjorde det pænt og klart 
Hun er meget interesseret i mu
sik og ønskede samarbejdet med 
hr. Biener-Larsen udvidet.Welt- 
zers pibe burde have haft en 
anden lyd;men ham gaar vi , li
gesom vælgerne,let henover.
Endelig var der Block,der som 

den eneste af kandidaterne var 
i besiddelse af de praktiske 
forudsætninger,da han jo tidli
gere har været med til at ar
rangere skolebal,hvilket emne 
han ogsaa sagde mange fagre ord 
om.

Saa foretog Jepsen valget.For 
ikke helt at ødelægge spændin - 
gen nøjedes han dog med at ud
pege to af kandidaterne. løvrigt 
var Jepsens og sidenhen ogsaa 
vælgernes stemmer vældig fornuf
tigt anbragt.

Den nye bestyrelse ser 
efter vor mening meget lovende 
ud, betragtet som sammensætning 
saavel som enkeltvis. De er fra 
tre forskellige klasser og gym- 
nasieretninger;og med Bettinas 
forbindelser, Blocks praktiske 
forudsætninger og Kjørups sympa
tiske udseende maa der være 
chancer for en god og arrange— 
mentfyldt sæson.

For læsere, for hvem disse navne 
blot er navne,vil det være gavn
ligt at blade frem til side 8, 
hvor et medlem af ovennævnte 
blok kan beskues, foreviget af 
en af skolens førende portræt- 
kunstnere.



METRO MUS
"THE BIRTH OF A PERFORMANCE"

Det var en lækkerbidsken, der 
blev budt på til den første 
grammofonkoncert på skolen : 
Bruno Walther dirigerede Mo- 
zarts 56.symfoni i C-dur,"Bin
zer-symfonien. "Symfonien i sig 
selv er ikke særlig bemærkel
sesværdig, Mozart komponerede 
den i al hast på bestilling i 
1785 til en musikforening i 
Linz; men det morsomme var at 
man fik prøverne til 1. sats 
med.Man mærkede, hvordan en 
dygtig dirigent arbejder med et 
partitur og giver det sit spe
cielle særpræg,og så,hvordan 
hver enkelt takt, hver eneste 
node bliver pillet ud og vendt 
og drejet adskillige gange , 
til den passer netop den på
gældende dirigent. Det var en 
lærerig eftermiddag,der afdæk
kede en hidtil ukendt side af 
musikken for mange; efter at 
have hørt den plade fik man 
virkelig øjnene op for,hvad en 
god dirigent betyder for et 
orkester.

KJELL OLSSON PÅ SKOLEN?

Under en samtale med vor 
sanglærer erfarede PLATON, der 
var stor sandsynlighed for, at 
man kunne formå den kendte pi
anist Kjell Olsson til at kom
me til skolen med foredrag og 
musik om og af Haydn. Hvis det 
går i orden og det er der stor 
sandsynlighed for , vil det 
blive i november i skoletiden 
og for hele gymnasiet.

MUSIK og UNGDOM 
42 koncerter 1958/59

'MUSIK og UNGDOM går nu ind i 
sin tredje sæson, og med et 
medlemstal på over 4000 turde 
det være fastslået, at organis- 
sationen har bevist sin leve
dygtighed. Successen fra sid
ste vinter med det stærkt sti
gende medlemstal skuil e gerne 
fortsættes i år.
Af programmet for sæsonens ar 
rangementer ses det, at såvel 
klassisk som moderne musik og 
jazz er repræsenteret, så der 
skulle være noget for enhver 
smag. MUSIK og UNGDOMS optag
else i den internationale sam
menslutning "Jeunesses musi
cales" indebærer mange fordele 
for medlemmerne (udvekslings
rejser , studiebesøg , fest - 
spilbesøg til nedsat pris m.v.)
Af nyt er i år samarbejdet 
med Amatørsymfonikerne,som har 
antaget navnet MUSIK og UNG
DOMS ORKESTER, der har særlig 
interesse for den, der vil ud
øve musik aktivt. Af særarran
gementer er der aftalen med 
Det kgl.Kapel om billetter til 
kapelkoncerterne til nedsat 
pris. Endvidere påtænkes gen
nem Wilh.Hansens musikforlag 
at arrangere et sommerstævne 
med unge fra andre lande.
Trods det udvidede program er 
kontingentet stadig kun 2 kr.

P.M. Sp.



K ved N I S
SI-ETaM-MOZART.

Ben anden eftermiddagskoncert 
indledtes med Smetanas lystige 
ouverture til "Ben solgte Brud" 
nummeret høres ef terhånden
temmelig ofte; men man kan al
ligevel ikke blive træt af at 
høre violinernes lette dansen 
i de små,indsmigrende themaer.
Hovedværket var Mozarts kla

verkoncert nr.21 iC-dur,der i 
modsætning til aen forrige i 
D-moll er holdt i en festlig 
og lys stemning. Gieseking gav 
netop Mozart,hvad han skal ha
ve. Han virkede absolut ikke 
som den dominerende, professi
onelle solist,der ganske over
skygger orkestret. Han spil
lede de indsmigrende Mozart- 
themaer med en legende let - 
hed, der viser hans høje klas 
se. Selve indspilningen virke
de desværre lidt flad;men det 
blev absolut opvejet ved or
kesterets og solistens store 
kunnen.

NYT SKOLEORKESTER.

For første gang i de sidste5 
år har vi nu et regulært sko
leorkester. Ber har ganske 
vist flere gange været dannet 
ensembler til juleåislutning, 
skolekomedie og lignende; men 
der har ikke været noget bli
vende orkester, der har spil
let sammen et helt år igennem. 
Det nye orkester har holdt den 
første prøve; det er bygget op 
med det gamle 12mands blokfløj 
teorkester som kerne,de øvrige 
stemmer fordeles sådan: 3 vio
liner, 2 celli, 4 trompeter, 4 
klarinetter & slagtøj, og reper 
toiret vil fortrinsvis blive 
barokmusik, Lully, Purcell og 
lignende,ganske let at gå til.
Hvis der endnu findes uop

dagede talenter blandt discip
lene, er de på forhånd velkom
ne til at være med i orkeste
ret.

Der er endnu ikke et fast pro
gram for,hvad vinterens koncer
ter vil bringe , men skolen har 
lige indkøbt for 500 -600kr nye 
plader , nogle af disse vil na
turligvis blive spillet.Der vil 
af og til også komme koncerter 
med levende musik.

Lørdag d. 20.var der i for
bindelse med udstillingen "De 
Franske" på Frederiksberg Råd
hus arrangeret en Jazz-koncert 
med en trio under ledelse af 
Erik Moseholm. At der mødte så 
mange fra skolen tyder på en 
meget stor interesse for for
søget med at sætte jazz sammen 
med moderne kunst. Hr. Biener- 
Larsen.der også var tilstede , 
syntes,at det var en udmærket 
idé. Bagefter beså de tilsted 
eværende sammen med Hr. Bie - 
ner-Larsen de mange moderne 
billeder.



VORE EGNE MANDARINER

VI HAR MODTAGET:

Det er min hensigt at afholde en 
udstilling, betitlet "Kunst fra 
Gymnasier."
Jeg ville derfor være jer meget 
taknemmelig, hvis I ville sætte 
mig i forbindelse med skolens 
skabende talenter, det være sig 
malere, tegnere, grafikere eller 
skulptører.
I kunne lave et opslag, skrive i 
skolebladet eller udraabe det 
til morgensang, midlet er mig 
ligegyldigt, bare I faar de om - 
talte talenter til at ringe til 
VA 10702,helst ved 6-tiden,da er 
jeg altid hjemme, eller skrive 
til mig hurtigst muligt.

Tak for hjælpen, 
Finn C. Abrahamowitz 
Borgin. Fischersvej 14 

(Falkonergaarden)

ote 
Metro

SPORT
Rekvisitter

Beklædning

POUL HOLM KØB MÆLK

Leverandør til Metropolitanskol

Silkegade 11
Tlf. 3082

1 3382
KØB MERE MÆLK
køb mælk



IDRÆTSDAGEN

Atter i aar oprandt der en 
idrætsdag, og vor gamle hæderkro
nede skole mødte igen op paa 
skuepladsen for at prøve at 
bevare de sidste rester af de 
sportslige triumfer, vi hidtil 
har opnaaet.

I aar var idrætsdagen 
berammet til d. 10 september paa 
Østerbro Stadion, og vejret var 
heldigvis med arrangørerne, saa 
man oplevede et regnløst stævne.

Efter den traditionelle 
indmarch med sine " taktløse" 
fodslag,gik man over til de for
skellige konkurrencer, hvor vi 
klarede os helt godt,idet vi fik 
tre hold med i finalen,nemlig II 
ks.i basket-bal1,4 m.A og Ilmn.A 
i haandbold.
Finalen blev senere aflyst paa 

grund af vejrgudernes slette 
lune.
I fodbold slog III mn. Christi- 
anshavns Gymnasium med I3-1 og 
vandt derved III g'ernes fodbold 
turnering; men der var ogsaa kun 
de samme to hold.

For de mandlige disciples 
vedkommende var der især een 
ting,der tiltrak sig opmærksom - 
heden,nemlig pigernes haandbold- 
kampe.

Vi stillede op med to hold,og de 
gik med fynd og klem etc.igennem 
til 2.runde,hvor først 2+3 b'er- 
ne ved en lidt unøjagtig dommers 
hjælp tabte 3-2, og derefter 
maatte I g'erne næsten bogstave
lig talt bide i græsset overfor 
nogle kraftige og haardtskydende 
amagerpiger; men som Rektor ud - 
talte:"Det er første gang i 750 
aar;pigerne har vundet en kamp."

Sv. Aa. Christensen
Kolonial - Vin - Tobak 

Jesper Brochmands Gade 13
LUNA 1344
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NOTER
OG ANDET GODT

Vi erfarer, at to af skolens 
populære lærerkræfter, adjunkt
aspirant Ulla Raaschou og lektor 
E.E. Kofoed, i sommerferien har 
indgaaet ægteskab.

Hjerteligt_til lykke.

Skolen har faaet to nye lærere, 
Hr.Hagel og Hr.Lænkholm, som vi 
hermed byder velkommen til sko
len.

Hr.Lænkholm er forøvrigt godt 
kendt med lokaliteterne, da han 
er student herfra.

Lektor Winding har været i 
Istanbul og holde foredrag, og 
imens har Hr.Johs. Fabricius vi
karieret.

GAARSDAGENS MEND .

Erik Garboe Poulsen og Chr. Klit 
er navne, som forhaahcn.lig alle 
husker;thi det var -> hæders- 
mænd, som skaffede is til hele 
skolen ved at være blandt vin
derne af mejeriernes stilekon - 
kurrene e.

SKOLEKOMEDIEN 1958.
Mandag d.I3 oktober afholdtes 
lukket optagelsesprøve til sko
lekomedien, som i aar endelig 
bliver et moderne stykke, nemlig 
Kjell Abells"Anna Sophie Hedvig."

For iscenesættelsen staar lek
torerne Christiansen og Stubbe, 
og premieren skal finde sted 
sidst i november maaned.

ARTE.
I lighed med tidligere aar vil 

der igen i denne sæson blive 
lejlighed til gennem Arte at faa 
billetter til nedsatte priser.
I. forestilling: onsdag 12./il.
"Nitouche" paa "Det ny Scala."

Tilmeldelse til Bloch, Ilmn A 
i nr.5, inden d. 2./II.

EEN VERDEN.
Foreningen "Een Verden" afholdt 
stævne II-I2 oktober paa "Brei- 
dablik",og af de ca.40 indbudte 
gymnasiaster var fem fra Metro
pol itansko len.
Vi vil senere bringe enkeltheder 
om mødet.

UNDER VANDLINIEN

Heinz og Hermann kommer ind paa 
en engelsk restaurant.
De vil skjule, at de er tyskeres
Heinz: " Tvo Madeira."
Tjeneren: " Dry?"
Hermann: " Nein, zwei."

Hvad ser du paa side 73,Ludvig?
Jeg ser en torso, Hr. lærer.
Snadder! Det er jo et maleri af 
Matisse.
Jo,men der er jo hverken hoved 
eller hale paa det.

CHRISTIAN F. RØMER SKINDERGADE 29

C. 6728 & 3828

BOGHANDEL OG PAPIRHANDEL
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BRUGTE 

SKOLEBØGER 

KØBES BEDST

HOS

BLOCH

DANSK SKOLEBOGSCENTRAL

FIOLSTRÆDE 34 

Byen 2462-6556 

7804

FARVELADER
PENSLER
OG
KUNSTNERARTIKLER

5£øbenkavnA ^apebnagaålti

Hostrup Have 60
NO 300 - 8385

METROPOLITANER-SAMFUNDET

Henvendelser og forespørgsler modtages af sekre
tæren, højesteretssagfører Carl Heise, Ny Vester
gade 1, K, eller formanden, landsretssagfører Johan 

Asmussen, Hovedvagtsgade 2, K.


