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GOLD KRITIK
og hvad deraf følger

Efter at MDR’s forretningsudvalg 
før juleferien som sædvanlig var ble
vet kraftigt kritiseret for dette og 
hint (se PLATOS fra dec.),var der ven
tet en meget hidsig debat på discipel
rådsmødet, og der blev også råbt tem
melig højt fra mange sider - men hvil
ke indvendinger!

Debatten blev af flere matemati
kermedlemmer straks bragt ned på bør
nehaveplanet med det sædvanlige slud
der om, at matematikere er forfordel
te, bliver holdt nede og hæmmede og 
trådt på af de slemme sproglige og da 
særligt af de selvglade klassikere med 
tyrannen Nissen i spidsen. Lad os 
straks en gang for alle slå en streg 
over dette himmelråbende vrøvl. En 
mand (eller kvinde), der udviser et 
initiativ, vil altid kunne få lov til 
at udvikle det, hvadenten den pågæl
dende så er matematiker eller ej. Men 
nu har vi i flere år forgæves ventet 
på et sådant initiativ - og vi venter 
stadig. Eller venter matematikerne må
ske, at man skal komme og bønfalde dem 
om at gøre os en tjeneste? Hvorfor 
skulle vi dog gøre det, når der er 
sproglige, der tilbyder sig af sig 
selv?

Den næste bølge af matematiske u
kvemsord ramte chefen og exchefen for 
PLATON, Vinterberg og Nissen; også her 
ankede man over et klassisksprogligt 
tyranni, og påviste, at der i de sid
ste halvandet år ikke har været skre
vet et eneste bidrag af matematikere. 
Ja, det er en sørgelig kendsgerning, og 
hvor er det beskæmmende - for matema
tikerne, thi det har i PLATON ikke 
skortet på opfordringer til debat, og 
da den nye redaktion blev dannet i ok
tober, havde der meldt sig tolv - 12 - 

klassikere, men ikke en eneste matema
tiker. D’herrer skriver måske af prin
cip ikke uden honorar? Næh, så respek
terer vi i langt højere grad de ny
sproglige; et mindretal af dem gør 
virkelig en indsats, men de øvrige, 
desværre størsteparten, ganske vist 
ikke bestiller noget, men til gengæld 
heller ikke opkaster sig som kritike
re.

Men tilbage til discipelrådsmø
det: matematikerne slog også kraftigt 
til lyd for flere fester, og under 
rektors velvillige auspicier fik vi 
lov til at arrangere tre sådanne i 
forårets løb. Den første løb, hvilket 
måske kun er et fåtal af disciplene 
bekendt, af stabelen den 25. januar. 
Der kom i alt ca. 9o, og da vi havde 
udgifter på 2oo kr., kan enhver regne 
ud, hvor meget der blev til Congo-hja
pen. Statistikken viser, at matemati
kerne mødte dårligst, medens den for
kætrede III.ks. havde en mødeprocent 
på 5o. Indenfor MDR ser man med bange 
anelser frem til skoleballet den lo. 
marts.

Det dårlige resultat kan desværre 
ikke denne gang skydes ind under en 
dårlig reklame, thi rådsmedlemmerne 
lovede enstemmigt at gøre en indsats 
for at få folk til at komme - så vi 
regner med, at der er blevet agiteret 
kraftigt; det undrede os bare, at også 
en hel del af rådsmedlemmerne undlod 
at komme! Eller kan det måske have væ
ret den lødige første afdeling, der 
fik folk til at blive hjemme ved 
fjernsynet?

Til trods for alt det vrøvl, der 
laves, har vi endnu ikke fået modbe
vist den stående beskyldning mod mate
matikere for at være uinteresserede 

forts, s. 7.
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artikel af blivende værdi
Jeg må tilstå, at tidligere for

stod jeg ikke, hvorfra så mange for
nuftige menneskers tyrkertro til Det 
BEDSTE stammede; "bladet er jo "blevet 
anbefalet af samtlige senere ameri
kanske præsidenter, af danske stats- 
og andre ministre, div. generaler -ja 
selv Poul Reumert har engang skrevet 
en anbefaling. Jeg forstod det fak
tisk ikke.

Men så læste jeg en af artiklerne 
af blivende værdi fra 1. danske år
gangs 9- nr. Den var skrevet af de 
kendte politiske kommentatorer Joseph 
og Stewart Alsop og handlede om ”A- 
tomgyset”. I denne femten år gamle 
artikel forudser de to journalister 
hele den politiske situation af idag. 
De forudser USA's strategiske luftvå
ben, langdistanceraketterne, brint
bomben, atomkapløbet og terrorbalanc
en, underjordiske raketbatterier og 
kontrolcentrerne med alle de mange 
små knapper, de forudser NATO, civil
forsvaret, McCarthy-processerne og 
USA* s undergang som demokrati "betrag
tet - nej lad os hellere sige de præ
tenderer det sidste; og som det ene
ste alternativ herimod sætter de vå
benkontrol og verdensregering.

I Det BEDSTE’s novembernummer af 
1946 står der nemlig at læse

at alle stormagter nok finder på 
nye og overraskende metoder at bruge 
atomsprængstoffet på;

at der vil komme raketter, der med 
uhyre hastighed kan flyve halvvejs 
rundt om jordkloden;

at der intet virkeligt forsvar 
findes mod atomvåben;

at forsvaret vil ko mine til at be
stå af et vældigt, usårligt gengæld
elsesmaskineri, der kan sættes igang 
med øjeblikkeligt varsel;

at dybt nede i en stærkt befæstet 
hule vil USA*s raketchef komme til at 
sidde;

Carl Weltzer jr.
at USA ikke alene kan bære oprust

ningens byrder og derfor må omgive 
sig med en kreds af vasalstater - og 
gå ind på at kæmpe hvis en af disse 
og ikke USA selv bliver angrebet;

at den rå og usminkede magtpolitik 
bliver dagens orden i det internatio
nale liv;

at der må træffes særlige for
holdsregler mod sabotage; derfor bli
ver det nødvendigt med en sikkerheds
tjeneste af hidtil uanet målestok med 
ret til husundersøgelser, konfiskati
on og andre overgreb;

at det militære forsvar kort sagt 
vil kræve meget mere end tunge per
sonlig ofre af hver eneste ameri
kansk borger; de principper, der er 
den amerikanske forfatnings inderste 
væsen, må uvægerligt gå med i købet.

Thi -
intet sandt demokrati kan holde et 

militærapparat i konstant beredskab 
år ud og år ind.

intet sandt demokrati kan vælte et 
sådant ansvar over på en enkelt mand 
som det bliver tilfældet med raket
chefen.

intet sandt demokrati kan basere 
sit forhold til andre lande på et 
hensynsløst, magtpolitisk alliancesy
stem.

intet sandt demokrati kan pålægge 
hele befolkningen militærdisciplin, 
berøve borgerne den lovmæssige be
skyttelse mod husundersøgelse og ar
restation, dømme alle landets storby
er til undergang og tvangsforflyttel- 
restation, dømme alle landets storby
er til undergang og tvangsforflytte 
deres indbyggere. (Dette allersidste: 
decentralisering og evakuering er mig 
bekendt endnu ikke blevet gennemført 
i USA.)

Imod alt dette sættes der så krar- 
vet om våbenkontrol og et myndigt UN,

forts, s. 7.
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UNDERTEGNEDE
- der i tidens løb har fulgt Carl 
Weltzers mere eller mindre besynder
lige politiske udgydelser her i blad
et, føler trang til at komme med ind
vendinger over for disse. Tillad at 
jeg springer lige saa meget i det, 
som der blev gjort i Weltzers arti
kel.

Som første punkt kommer du ind paa 
protestmarchen fra Holbæk til Køben
havn. Du nævner andetsteds i bladet 
at deltagerantallet var mellem 600 
og 6000, deriblandt kun én fra 
Metropolitan sko len. Du mener ikke her 
udfra at kunne drage den konklusion, 
at kun o,2 procent paa skolen er imod 
atomvaaben • Heri har du utvivlsomt 
ret. Jeg kan følge dig meget længere 
ved at sige,at flertallet blandt Dan
marks befolkning er imod dette for- 
varsmiddel. Hvorfor? Svaret; er ganske 
enkelt, at folk mangler viden om hvad 
den vil medføre. Der hersker imidler
tid stor velvilje inden for forsvaret 
til at oplyse folk om atombomben,dens 
virkninger og hvorledes man bedst be
skytter sig mod en saadan sprængning. 
Ikke en,men tre gange, har Civilfor
svaret udarbejdet et forslag til en 
filder, der skulle udsendes til samt
lige husstande i landet. I finans ud
valget har man troligt hver gang af- 
slaaet at bevilge penge til en 
saadan.Man vil Ikke forskrække folk.

For at blive ved atomvaaben . Du 
skriver, at de atomvaaben vi har mug
lighed for at blive udstyret med, er 
paa størelse med Hiroshima-bomben. 
Hertil kun en kommentar. Hvor i al
verden ved du det fra? Hvis man inden 
for militæret ved hvor stor virkning 
de atombomber har, vi kan udstyre 
vore raketter med, hvad man jo nok 
gør, skjuler man det knagende godt. 
Du kan ikke nogen som helst steder 
faa oplysning om disse bombers stør
relse. Prøv bare, jeg har forsøgt 
uden held.

Fra de militære anliggender over 
til valgets Jeg har opfattet dit ind
læg saaledes, at du mener at Aksel 
Larsen fik I49OOO stemmer paa grund 
af at hans parti var det eneste der, 
som du kalder det, rejste politiske 
spørgsmaal. Ak ja, kære Weltzer. Har 
du nogen anelse om hvor stor betyd
ning et brækket ben har op til et 
valg, af hvilken betydning det er at 
der kom et pacifistparti med nogen
lunde klare linier til afløsning af 
de radikale, der jo i nogen grad er 
blevet lidt bløde med aarene.

Jeg maa iøvrigt gøre dig klart,at 
baade Det konservative Folkeparti og 
Socialdemokratiet gik til valg paa et 
politisk spørgsmaal , nemlig skattens 
størrelse • Mon ikke du skulle være 
lidt mere forsigtig med at antyde, at 
de konservatives fremgang skyldtes 
Lund og Lommer ? Om jeg husker ret , 
brugte ogsaa Socialdemokratiet og 
Venstre reklamebureauer , hvilket dog 
ikke viste sig at være til større 
nytte for sidstnævnte.

Du kommer ogsaa ind paa NATO.Her
til vil jeg blot føje,at jeg ikke sy
nes, det plejer at liane udenrigsmi
nisteren at tie stille , naar der er 
noget, der mishager ham.

Endelig kommer du ind paa en 
speciel del af den kolde krig:skræk
propagandaen . Det maa indrømmes, at 
man mellem aar og dag bliver præsen
teret for sovjettisk propaganda og 
har lejlighed til at konstatere , at 
den bider paa her og der.Det er gan
ske sjovt at studere propagandaens 
virkninger.

Du er inde paa flere emner end
nu , men desværre er min spalteplads 
formodentlig begrænset , saa jeg nø
jes med disse kommentarer i denne 
jes med disse kommentarer i denne 
omgang.

Mogens F. Pelant.
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"I erkendelse af, at der tiltræn- 
en samling af de kræfter, som formår 
at overvinde de religiøse skranker, 
der adskiller mennesker, og forene 
dem i arbejdet for humanistiske idea
ler, har en kreds af kvinder og mænd 
stiftet “Humanistisk Forbund”.

Dette er begyndelsen til en pro
gramerklæring fra en ganske ny og 
spændende udvækst på Danmarks kultur
liv, hvis navn og formål ses ovenfor.

Foreningen skulle - efter mit skøn 
- rent umiddelbart have gode mulighe- 
"der for at virke tiltrækkende på en 
del gymnasiaster; sådanne er jo som 
regel henrykte for at få lejlighed 
til at bekende for alverden enten, at 
de er religiøse, eller, at de ikke er 
det. Jeg ville også virkelig ønske, 
at et par stykker ville bruge en af
ten på et af Forbundets foredrag, og 
endnu mere vil jeg håbe, at de ville 
gå derfra med en noget flov smag i 
munden. Dette skete i hvert fald for 
undertegnede, idet han på de to fore
løbig afholdte møder har fået et så 
nært kendskab til et værdigt udsnit 
af Danmarks brave ateister, at han 
ikke just føler stolthed over at høre 
til denne befolkningsgruppe.

Foredragene i sig selv var ganske 
udmærkede - ved det første møde tal
te PH, det andet var en debat mellem 
super-ateist og professor Jørgen Jør
gensen og professor i teologi H.N.Sø- 
e; men bagefter, under diskussionen, 
hvor enhver kunne komme til at ride 
sin private lille kæphest, udvandedes 
alt til en jævn grød, sammenkogt af 
selvdøde fraser, ulogik og princip
fast intolerance.

En ting kunne næsten alle blive e
nige om: Kristendom og bibel var no
get gement schludder, og ovenikøb- 

et var de farlige, fordi de nu snart 
i 2ooo år havde fået herredømmet over 
så mange naive sjæle. Resultatet var 
blevet korstog, inkvisitioner og me
get andet lignende, hvor uskyldige 
mennesker i hobetal var blevet slag
tet til Guds ære. Ergo blev det slået 
fast at kristendommen kun kunne sænke 
verdens moralske niveau, mens et ate
istisk livssyn naturligvis uundgåe
ligt måtte højne det.

Ævl, ævl, ævl.
Betragter man Det nye testamente 

på samme måde, som man ser på f.eks. 
klatons værker, vil det dog vist væ
re umuligt i denne pæne og højt mo
ralske bog at finde noget der retfær
diggør disse ganske rigtigt forfærd
ende handlinger. Tværtimod vil jeg 
påstå, at det barbariske, der er be
gået med kristendommens velsignelse, 
kun kan modbevise deres egen tro på 
det enkelte menneskes fortræffelig
hed, idet nemlig det faktum, at in
telligente mænd, på trods af at de i 
teorien ønskede at elske deres næste, 
som de elskede sig selv, alligevel i 
i den grad kunne vælte sig rundt i 
samme næstes blod, må fortælle os, at 
vi simpelthen ikke er i stand til at 
lade vore handlinger bestemme af det 
"gode", hvor smukke vore idealer så 
end er.

Men grunden til deres oh, så logi
ske konklusioner lå netop deri, at de 
ikke var i stand til objektivt at be
dømme kristendommens indhold. Som en 
sand godbid for psykologisk interes
serede kan det nævnes, at mange af 
dem kom fra, hvad de med en let for
agtelig trækken mundvigene nedad 
kaldte "gode, kristne hjem”, og for 
disse - samt for de fleste andre syn
tes det for mig nærmest, som Var det

forts, s. 14«
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Plrø£ [OFTE LIS1E

Halberg bro3. et kendt konsortori- 
um, der af mange betegnes som den ny 
tids foregangsmand, hovedsageligt på 
grund af den stilling de i øjeblikket 
indtager som kernen i oppositionen 
indenfor. MDR, en stilling, de tilsy
neladende vil gøre alt for at bevare, 
de har endog ved enkelte lejligheder 
strakt sig så vidt som til at skifte 
standnunkt midt under en debat bare 
for ikke at komme til at staa solida
risk med bestyrelsen.

Er begge enestående alsidige bega
velser, ikke mindst indenfor den mu
sikalske verden, hvilket nok må ses 
som en af grundene til, at man ved 
forårskoncerter og lignende festlige 
lejligheder ustandseligt støder på 
navnet Halberg i programmet. PLATON 
kan efter at have anstillet tilbunds
gående undersøgelser berolige sine 

lasere: der findes ikke mere end to 
af slagsen, ihvertfald i denne gener
ation, men efter alt at dømme vil 
denne mangel blive effektivt afhjul
pet inden der er gået mange tiår« Det 
viser sig nemlig, at der fra fadrende 
side ruller barskt vikingeblod i de
res årer, hvorfor de også har antaget 
som en slags slagsang den kendte na
tional vise: “Alle sømand er glade for 
pi1er”, en gestus, der lover godt for 
fremtiden. Omend mindet om disse to 
ytringsfrihedens vogtere snart vil 
vare blot et sagn, som svandt, vil 
der måske om føje år, hvem ved, op- 
vokse en ny generation af denne oj>- 
positionslystne slagt, en generation 
der med fornyet kraft kan løfte fad
renes arv, og ligesom disse, vil gøre 
sig det til en hellig pligt altid at 
stå fast på deres ret som matematike
re og mennesker___________________  
forts, fra 3. 3.
fagidioter, men måske kan ovenstående 
perfide beskyldninger langt om lange 
få ophidset dem så meget, at de tager 
til genmæle - ikke i gold, negativ 
kritik, men i positiv handling.

PLATON1s spalter står altid åbne.
forts, fra s. 4.
ARTIKEL AF BLIVENDE VÆRDI, 
hvad alle vel kan tilslutte sig — de 
gør det bare ikke.

Denne artikel var altså en gengi
velse (der var så nøjagtig som pres
seloven tillader det) af en artikel 
af blivende værdi fra 9.nr. af 1. år
gang af Det BEDSTE. Jeg er sikker på, 
at der er mange der vil give mig ret, 
når jeg siger at et blad med sådanne 
artikler vil altid interessere, og da 
en redaktion altid er glad for at få 
breve, synes jeg, vi skal skrive til 
Det BEDSTE1s redaktion og bede den om 
snart at genoptrykke Joseph & Stewart 
Alsop’s artikel: “Mærker De Atom-gy
set?”. Adressen er: Tidsskriftet Det 
BEDSTE, Gutenberghus, København K.
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Fra skolens støvede arkiver er det 
lykkedes os at faa fat i en hel del 
forskellige skoleblade fra saa langt 
tilbage som 1893«

Det er meget lærerigt att drage pa
ral eller mellem metropolitanerpressen 
og dagspressens udvikling. I begge 
tilfælde er teknikken blevet betyde
lig bedre, medens læsernes smag er 
blevet mere populær.

Ved gennemlæsning af første aar- 
gang af det udsøgte tidsskrift "Fut", 
der hver uge udkom i 50 firesidede 
og i en smuk haandskrift hektografe- 
rede eksemplarer, skammer man sig o— 
ver at se, hvorledes folks læsevaner 
siden da er blevet forfladigede.

. Bladets indhold var hovedsageligt 
digte og noveller af skolens egne 
disciple, efterfulgt af en hidsig de
bat om versefødder, stilistiske fi
nesser m.m. Dengang var gymnasiaster 
aabenbart ikke saa bange for at of
fentliggøre deres pubertetspoesi - 
det er jo i dag tabu i samme grad, 
som den frie kærlighed var det i 9o* 
erne; med andre ord, vi har udviklet 
os i retning af det dyriske og umæ
lende siden da.

Et forbavsende træk ved da davæ
rende skoleblade er den mængde af læ
serindlæg, man finder. Flere gange 
har chefredaktøren for "Fut" set sig 
nødt til at udsende to numre om ugen 
for at kunne offentliggøre alle ind
sendte bidrag - ja, det var dengang, 
man skulle have redigeret et skole
blad.

Hvad angaar redaktionens forhold 
til rektor, saa har det sikkert været 
betydeligt mere spændt, end det er 

tilfældet i dag, hvilket synes at 
fremgaa af følgende redaktionelle no
tits fra nr. 1., den 4. marts 1893, 
under rubrikken Blandede Bekendtgø
relsers

"Bladet vil blive leveret til abo- 
nenteme om eftermiddagen, og vi an
moder skolens abonenter om, saavidt 
muligt ikke at læse bladet paa skolen 
da dets eksistens i høj grad afhænger 
af dette, da det, hvis det bliver op
daget, let kan blive forbudt.

Ærb. red."
Paa dette omraade er vi da i hvert 

fald naaet et lille skridt videre. I 
samme rubrik oplyses læserne om, at

læg mærke til, at den haabefulde 
har haft besværligheder med at skrive 
det lange ord ‘Avertissementer’. El
lers maa man undre sig over, vor 
smukt og personligt datidens disciple 
skrev, noget, der jo nu i formskrif
tens tid er en sjældenhed.
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Ogsaa i 1893 stod den evige strid 
mellem klassikere og matematikere, 
forskellen er "blot, at medens vi i 
dag kun øver gold kritik og bruger 
perfide bagvaskelser, dystede man 
dengang paa vers og det gjaldt ikke 
bare om at bagtale den anden part, 
det væsentligste argument i debatten 
var fremhævelsen af ens eget fagom- 
raades kvaliteter, ikke nødvendigvis 
paa bekostning af modpartens« Vi skal 
her gengive et par bidrag til denne 
ædle pennefejde« Klassikerne indle
der:
HELLAS!
I Hellas Aanden bar sin første Grøde, 
Der spirede Kulturens første Skud. 
Og ret som af en herlig Morgenrøde, 
Naar Skyer svagt i Horizonten gløde, 
Europas nye Frihedssol steg ud«
Og som en Blomst, saa blomstred 

roligt stille 
Hellas1 Kultur i herlig Harmoni, 
Og ved Forening skøn af Kunst og snil- 

le
Og Tapperhed den snart forenet vilde 
Europa under sit Hegemoni.
Ak, da blev Blomsten brudt af frække

Hænder 
Tøjlede endnu ej af Hellas1 tugt.
I Undergang Kulturen snarligt ender, 
Barbarer Baal paa resterne antænder, 
Men os blev overladt den skønne Flugt«
Paa Hellas1 Gerning al Kulturen hviler 
Paa dette Grundlag har vi bygget frem. 
Vi Maalet mod Fuldkommenhed stiler, 
Vi stedse nærmer mod Maalet iler, 
Men kun med Hellas* skønne Frugt i

Gem«
Dette kan en ærlig matematiker da 

ikke lade staa uimodsagt, og der kom
mer da ogeaa prompte et ny' indlæg om 

matematiken«

01 Du herlig Magt, som aldrig i ver
den forstummer

Gaar det end op eller ned, Du altid 
forbliver uændrei 

forbliver uændret,
Thi paa den tid, da Mennesket først 

traadte frem her paa Jorden, 

Ja, selv før den tid har du evig u— 
urokkelig varet 

Og i uendelig tid IXi ledsage Man
ne skeaanden« 

Mathematiken er Aand og derfor nød
vendig os fryder.

Sandhed er hvert et Ord, som Matheoar- 
tik os lærer, 

Og da nu Mennesket skabtes, at Sand
hed skulle det ær?, 

Er det vel rimeligt, at sian den ærer, 
ihvor den fremtræder, 

Og saa længe der blot ere mennesker 
endnu paa Jorden, 

Trives hernede vil ovig, urokkelig 
Mathematiken«

P. G.
Men disse gigtsvage hexametre og 

dystre perspektiver maa aabenbart ha
ve vækket en slumrende nysproglig 
aand, thi en saadan gør sig i det ef
terfølgende nummer til talsmand for 
et jævnt og muntert, virksomt liv :

JORDEN UDEN MATHEMATIK.
Aa ja, hvor var det en dejlig Ting 
For Jordens rumlende Klode, 
Om Mathematikens gloende Orm 
I Menneskehjernen ej bo1 de.
Saa kunne vi ikke regne med Tal 
Og ikke hinanden snyde, 
Saa var vi de rareste Skrog 
Og kunde ved lidet os fryde.
Vor Tanke var ikke skærpet og klar, 
Vi var Idioter tilsammen, 
Men hvad gjorde det , naar vi bare 

holdt Fred, 
Og leved i lykke og Gammen.
Vi hopped omkring i Mark og Skov 
Og lo til hinanden saa glade.
Vi nynned sagte lidt for os selv 
Og leved af Biller og Blade.
Vi kunde kun tale vort eget Maal, 
Men hvad skulde flere os baade?
Vi kunde ej læse Græsk og Latin, 
Thi "Madvig" var os en Gaade.
Da kunde vi leve og dø i Fred 
Foruden regninger høje, 
Foruden Tanker og Aand og Vid, 
Samt uden Eksamen for Øje.

Seilenos.
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Danmark i
I 1949, efter at Sovjetunionen 

havde ført en stærk expansiv uden
rigspolitik, dannedes NATO, der skul
le virke som "et præventivt defensivt 
middel mod sovjettisk aggression”. 
Desuden havde NATO til formå1, "at be
trygge sine folks frihed, feries kul
turarv og civilisation, som er grund
laget for folkestyre, individets fri
hed og rettens herredømme".

EN FARE FOR FREDEN.
En sådan ført politik ville ligge 

så tæt opad dansk tankegang, at ingen 
(undtagen kommunisterne) ville mod
sætte sig at den videreførtes efter 
1969. Det er blot svært at se, at 
lande som Portugal og Tyrkiet står 
som repræsentanter for det demokrati
ske princip, ejheller har man hørt, 
at de tyske generaler er de bedste 
garanter for fred og demokrati.

Endvidere: Virker forslaget om at 
gøre NATO til en selvstændig a; ommagt 
defensivt?- Forslagets gennemførelse 
vil føre A-raketter helt frem til 
"jerntæppet", hvorefter man kan ven
te, at østblokken vil gere det samme, 
måske vil endog Kina få A-våben.

Begrundelsen for opstilling af A- 
raketter er, at de vil virke krigaaf- 
skrækkende (terrorbalancen), men ter
rorbalancens princip er kun gyldigt, 
sålænge ingen tror sig i stand til 
at vinde en atomkrig. Kineserne har i 
deres største partiorgan sagt, at de 
mener, at kommunismen vil sejre hun- 
tigere gennem en atomkrig end gennem 
en økonomisk kappestrid med vesten. 
Deraf følger, at opstilling af A-ra
ketter, hvor der i forvejen ikke er 
nogen, vil virke krigsfremmende.

I IMPERIALISMENS TJENESTE.
Danmark stemte i EN under pres af 

NATO mod den resulotion, aom Indien 
og Joguslavien havde stillet i Congo- 
spørgsmålet. Resulotionen sagde, at 
FN skulle sørge for at befri alle po-

NA I U Henrik Sørensen.
litiske fanger i Congo, sætte Mobutos 
private hær ud af spillet og lade det 
lovlige parlament træde sammen under 
FN’s beskyttelse.

Om Danmarks forhold til FN siger 
Tidens Tanker (RU*s blad): og i 
Algi er spørgsmålet har NATO kun gjort 
sin indflydelse over for Frankrig 
gældende, forsåvidt det tjente NATO*s 
strtegiske interesser; ikke for at 
bringe Frankrigs overgreb overfor den 
indfødte befolkning til ophør.

Disse ting synes stærkt imod dansk 
tankegang. Alligevel har vi aldrig 
vovet at stemme imod en sådan politik 
for som det hedder "ville det være u- 
solidarisk af Danmark at stemme imod, 
og det kunne opfattes som et svag
hedstegn af Sovjet". Værre end, at 
vor og andre små NATO-nationers ind
flydelse svækkes og mere og mere ud
talt er den omstændighed, at vort 
medlemskab af NATO også påvirker vort 
forhold til FN, som mere end noget 
andet står som et forum for de små 
nationer over hele kloden.

Danmarks.holdning i FN er så meget 
mere farlig, som vi gennem denne po
litik kan miste en stor del af de 
farvede folks tillid. Danmark har 
hidtil haft en ret udstrakt good-will 
hos de farvede folk som en nation, 
der altid er gået i brechen for gen
nemførelsen af menneskerettighedernes 
principper.”

Ved at stemme imod eller at afhol
de sig fra at stemme på de resolutio
ner som den afro-asiatiske blok stil
ler i anliggender, der angår disse 
staters retslige status, vil Danmark 
i disse nationers øjne stå som til
hænger af kolonialpolitik.

KOMMER VI UD I 1969?
Kan dette vort forhold til FN ænd

res? Ja, men ikke så længe vor uden
rigspolitik er bundet af NATO. I 1969 
vil der imidlertid blive mulighed for

forts, næste s.
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tepiller for det danske samfund, og 
deres offervillighed og initiativ 
skal aldrig blive glemt, sålidt som 
deres faste vilje. Thi hvor var det 
dog velgørende, hver gang man var i 
tvivl, da trygt at kunne henvende sig 
til Ole og hans væbner. Por dem var 
der aldrig tvivl, de vidste altid 
ganske præcis, hvor Druckenskabet 
skulle stå, og der kom det altid til 
at stå. Æret være deres minde!
forts.fra forr. a«
en revision til fordel for FN. Vil 
der foregå en sådan herhjemme? Dette 
kan kun besvares hypotetisk. Forskel
lige ting tyder på, at der indenfor 
befolkningen er en voksende modvilje 
mod NATO; mod det NATO, der handler 
med ait formål, og som mere og mere 
tilsidesætter de små medlemsstaters

Ole Ungersvend, ridderlighedens 
forkæmper hertillands. Når han lader 
klarinettens toner gjalde ud over åse 
og lier, da ved man, at jagten går 
ind, nu er den unge herre til Druck- 
enborg atter draget i felten mod mag
eligheden og sløvheden herhjemme. Men 
ikke blot hjemlandet har han ladet 
krympe sig under svøben, også vore 
brødre mod nord har han søgt at lære 
visse ting om bl.a. skiløb på fjeld
sider, bivakuering i det fri, hjælpe
aktioner under vanskelige omstændig
heder og en hel del andet.

Selv har han aldrig skyet nogle 
besværligheder, man kan snarere sige 
at han har opsøgt dem for at strides 
med dem og sejre eller falde. Det 
sidste er kun overgået ham et fåtal 
af gange, og ved sådanne lejligheder 
er han altid blevet båret væk af sine 
trofaste ledsagere, af hvilke han i 
nødens stunder altid har kunnet tælle 
mange. Den trofasteste var dog altid 
hans væbner, Møller den mangenavnede 
eller, som han somme steder er bedre 
kendt, Karsten den ordkarrige.

Disse to vil, så længe de har en 
blodsdråbe tilbage, være som

indflydelse.
Det er sandsynligt, at flere og 

flere vil komme til den overbevisning 
at vort medlemskab i NATO er for ri
sikabelt. Denne indstilling må enhver 
pacifist prøve på at give en større 
grobund i befolkningen.

FARVELADER 
PENSLER 
OG
KUNSTNERARTIKLER

Hostrup Have 60 
NO 300 - 8385

CHRISTIAN F. RØMER
Boghandel

Skindergade 29 Mi 3130
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niels egebak 
“sammenlignet med den franske , fore
kommer f. eks. den unge engelske ro
man at foretage en march paa stedet , 
og de amerikanske “beatniks” bare at 
være en flok hysteriske epigoner,hvis 
saakaldte eksperimenter ikke har no
get som helst med alvorligt kunstne
risk arbejde at bestille.” Men selvom 
den nye roman har specielt franske 
forudsætninger, er den ingenlunde et 
specielt fransk fænomen. Den er først 
og fremmest en dybtgaaende kritik af 
den europæiske romantradition,en kri
tik, som har betydning og bør faa be
tydning langt ud over Frankrigs græn
ser.

Udtrykket “den nye roman” blev 
efter sigende for første gang lance
ret af den unge kritiker Olivier de 
Magny , idet han med omhu havde valgt 
denne betegnelse for at undgaa ud
trykket ”den unge roman”,da de fleste 
af de forfattere , som skriver denne 
roman , egentlig ikke er særlig unge. 
Men heller ikke “den nye roman” er 
helt godt , fordi det antyder, at der 
skulle eksistere en litterær skole. 
Der er ikke tale om en skole eller en 
bevægelse,og den nye romans mærkelig
ste egenskab er i virkeligheden , at 
den ikke eksisterer - endnu • Der er 
derimod tale om en lang række af for
skelligartede eksperimenter, som maa- 
ske kan føre til en ny roman.

Bernard Pinqaud's betegnelse”for— 
kasteisens skole” er vel nok den mest 
træffende, thi ét har de alle fælles: 
de forkaster den gamle roman , dens 
stil , dens formsprog , dens tricks - 
dens karaktertegning , dens menneske
opfattelse, dens virkelighedsopfattel
se og dens sprog.Alt forkaster de fra 
bunden for paa hver sin maade at byg
ge noget nyt opien mere autentisk ro
man. ( Ganske rammende betegner de de 
realistiske romaner som selskabsiegej 

Niels Egebak læste bl. a. uddrag 
af Alain Robbe-Grillet'8 “Øjnene” og 
og Michel Butor's "Valget” med det 
formaal at vise , hvorfor netop disse

Onsdag den 18. januar holdt mag. 
art. Niels Egebak her paa skolen et 
foredrag over sin bog ”Eumenideme”om 
den ”nye roman” i Frankrig.

Den røde sal ver pænt fyldt - ca. 
5o Mennesker var mødt op , hvoraf en 
del var udefra. Jeg tror, at alle gik 
berigede fra Niels Egebaks næsten to 
timer lange og forbavsende levende 
foredrag.

Titlen “Eumeniderne” hentyder til 
den græske myte om de frygtelige eri- 
nyer - hævnens gudinder -som med svø
ber forfulgte og piskede de formaste
lige, der vovede at overskride de 
grænser , som Zeus havde sat for men
neskenes stræben og indsigt .” Efter 
sagnet bød den klare tankes og det 
besindige overlægs gudinde erinyerne 
at forvandle sig , og de blev da de 
forsonende og venligsindede eumeni
der • Som tidligere Martin A. Hansen 
fristedes ogsaa Niels Egebak til at 
bruge denne fortælling som bilide paa 
digtningens vilkaar.

Der har i Frankrig i længere tid 
staaet en diskussion paa om romankun
stens maal og midler og om den “nye” 
roman med bl. a. Robbe-Grillet og Na
thalie Sarraute som deltagere. Det er 
denne diskussion , som har tilskyndet 
Niels Egebak til at skrive “Eumeni
derne” , idet han paa nærmeste hold 
har haft lejlighed til at sætte sig 
ind i disse problemer ved et ophold i 
Frankrig. Endvidere siger han selv,at

forts, næste side.
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forts, fra forr. s.
to af hele rækken af”mistroens digte
re” sættes i samme baas.Det viste sig 
nemlig , at deres stilformer nærmede 
sig meget til hinanden , idet Buter 
til dels har tilegnet sig sin ældre 
koliegas beskrivelsesmaade. ( De be
skriver tingene, som de ser dem - fra 
en realistisk synsvinkel - med næsten 
matematisk nøjagtighed, uden brug af 
urealistiske floskler af typen ”byen 
hviler i dalens skød”.) Men det viser 
sig ved en nøjere betragtning,at lig^- 
hedspunkterne mellem den er meget o- 
verfladiske,selvom udgangspunktet for 
begge øjensynligt er det sanme : Den 
franske eksistentialisme og den op

fattelse , at verden er absurd. Mens 
Sutor efter at have gjort op med ab
surditeten vender tilbage til den 
for at finde det , der trods alt maa 
ligge gemt bag den , erkender Hobbe- 
Qrillet, at verden er uigennemtrænge
lig for den menneskelige fornuft , og 
som saadan maa opfattes som absurd.(i 
”La Nausée - Kvalmen)

Niels Egebak sluttede med at si
ge , at han ingenlunde er en apostel 
for fransk modernisme , men at han 
først og frenmest har skrevet ”Eume
niderne som et indlæg i den danske 
kulturdebat.

nb.

komme dit rige...
For nogle aar siden rejste et men

neskelignende væsen -en kvinde,sagdes 
det - rundt i verdens stater. Hun var 
en af de overlevende fra Jagasakijen 
klump raat kød med en hinde over. 
Livet havde ingen betydning for hende 
mere)hun levede for at vise folk,hvad 
de legede med.

Onsdag d. 28. december bragte 
morgenaviserne meddelelse om, at 
General de Gaulle havde sprængt 
Frankrigs tredie atombombe, og derved 
bragt konstruktionen af en brintbombe 
inden for rækkevidde. Det blev 
tilføjet, at saa godt som ingen andre 
lande end Frankrig selv var særlig 
henrykt over forsøget, og at FN*s 
generalforsamling nogle faa dage før 
med et overvældende flertal havde 
vedtaget en resolution, der henstil
lede til Frankrig at afholde sig 
fra forsøg med kernevaaben. Men 
Napoleon bragte engang Frankrig i 
rampelyset,og hans glorværdige efter
følger kan aabenbart ikke affinde sig 
med en mindre karriere) saa maa men
neskeværd være menneskeværd og FN FN.

Faa dage efter havde landsledelsen 
for Kampagnen mod Atomvaaben følgende 
udtalelse:

”Vi mener,at der i indeværende aar 
vil blive truffet afgørende beslut
ninger dels om atomvaaben paa dansk 
omraade, dels om dansk godkendelse af 
dispositionsret over disse vaaben til 
andre nationer.

Vi fastholder, at saafremt vor 
regering støtter saadanne forslag, 
vil dette betyde en forøgelse af den 
trusel mod menneskeheden, der igennem 
aar har piæget vor tilværelse. For at 
understrege alvoren i vor modstand 
mod saadanne beslutninger, agter vi, 
i lighed med hvad der paa samme tid 
sker 1 andre lande, at gennemføre en 
tre-dages atomprotestmarch i paaske- 
dagene 31. martr. (langfredag) - 2. 
april, for derigennem at kræve af vor 
regering, at den paa kommende NATO- 
ministermøde i Oslo skarpt afviser 
saadanne ønsker eller krav.”

Kampagnen mod atomvaaben.
jes.
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sons of life
Your children are not your ohildren, 
They are sons and daughters og Lif«1s 

longing for itself.
They come through, but not from you, 
And though they ar« with you, 
Yet th«y belong not to you.
You may giv« them your lov«, 
But not your thoughts, 
For they love their own thoughts;
You may house their bodies, 
But not their souls, 
For their souls dwell in the house 

of to-morrow, 
Which you cannot visit 
Not even in. your dreams.
You may strive to be like them,
But seek not to make them like you, 
For Life goes not backwards 

nor tarries with yesterday.

forts, fra s« 6.
FAGFORENING FOR ANTIKRISTNE.
en personlig hævnakt, de udførte, når 
de med åben pande og frejdigt blik 
talte Roma midt imod og stolt beret
tede om, hvorledes de havde afkastet 
"religionens åg". De var fanatikere - 
og som sådanne også blinde for alt 
det, de ikke ønskede at se - når de 
tordnede mod kristendommen, og ret 
meget andet foretog de sig egentlig 
ikke i deres indlæg $ ad alskens snør
klede veje kom de bestandig frem til 
dette deres yndlingstema. Men de ad
skilte sig fra de fleste andre fana
tikere derved, at de meget bedre kun
ne lide at kæmp© mod modstanderens 
standpunkt end kæmpe for deres eget.

Og deres standpunkt var altså tro
en på det enkelte individs evne til 
at gøre det rationelt gode, troen på 
mennesket. Om det nu er værd at tro 

på som noget godt, må naturligvis be
ro på hver enkelts skøn, og hvad jeg 
personligt mener om dette og om disse 
menneskers hovedbevis for det, behø
ver jog ikke endnu engang at komme 
ind på.

En af diskussionsdeltagerne gik 
dog ikke ganske ind på tanken om det 
gode i mennesket, men hans ord kan 
bruges som en fortræffelig fællesnæv
ner for den besynderlige og noget 
forvirrede logik, der herskede i for
samlingen: "Vi må tro på menneskene", 
forkyndte han og skuede profetisk ud 
over salen, "hvis min næste snyder 
mig - så snyder jeg ham igen!" Dixit.

Gak hen men bliv ej ligeså!
PS. Det er værd at lægge mærke til 

at foreningen kalder sig HUMANISTISK 
Forbund.

Will.
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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.

Sv. Aa. Weinreich 
en gros & detail 
Kød - Flæsk 

Pålæg • Fjerkræ
Falkonér Allé 49 
Telefoner: Godthåb 2353 — 2352

L. L. THRANES EFTF.

GRUNDLAGT 1838 — KLAREBODEHNE 6
TELEFON BYEN 53o6 y

BESØG
^cwruiriid

BUTIK

MODEL OG HOBBY
Åbenrå 23, K.

Modelfly, skibe, tog eto. 
Europas største udvalg i 
plasticbyggesBBt.

stedet
hvor modelbyggere mødes 
og udveksler erfaringer

Gælder det 
musikinstrumenter 

gaar man i egen 
interesse til

Skoubogade 5 - 11636
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LOMMEPHILOSOPHl

Det er ikke svært at finde frem 
til sandheden , det sværeste er 
at slippe uden om den, naar man 
først har fundet den.

Vi mennesjcer ved meget - som vi 
ikke aner.

Det er ikke intelligens,vi mang
ler her i landet - det er klog
skab.

Det bedste viskelæder i verden 
er en god nats søvn.

Vi har det nemt nuomdagej i old
tiden maatte man vare stenhugs 
ger, før man blev journalist.

Spørgsmaalet er ikke,om vi stam
mer fra aberne , men om vi er a
ber.

Der findes mænd, der er saa mør- 
kerrødde, at de ville blive glade 
for at møde et spøgelse.

De foraldre,der aldrig slaar de
res børn i vrede , er som regel 
blevet for gamle til at indhente 
dem .

Sig mig, hvem du omgaas , og jeg 
skal fortælle dig , hvem du kom
mer sammen med.

Kan man ikke vare glad , saa kan 
man i det mindste vare skadefro.

Den skønneste fornemmelse i ver
den, er den,der besjæler én, naar 
man hviler rigtigt ud efter at 
have bestilt ingen verdens ting.

Menneskene kan deles i to grup
pers dem der gør arbejdet,og dem 
der tager æren for det . Det er 
bedst at tilhøre den førstej deri 
er koncurrencen mindst.

Et aabent sind kan undertiden 
være saa aabent, at det ikke en
gang kan holde paa en overbevis
ning.

Det, der bærer én gennem livet - 
er fødderne.
Store batte til store hoveder - 
ellers falder de ned over øjne
ne.
En fugl i haanden — kan være me
get ubehageligt.

M E T R 0 P 0 L I T A N S K 0 L EN

Hellere fejg et øjeblik end død 
resten af livet.

Der findes altid en løsning paa 
problemerne : fiks, fristende og 
forkert.
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