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PLATON
Struenseegade 50, N.

Radaktion; S. Vinterberg, ansv., 
Schiøler og Moestrup.

Consilium senecum ad servandum 
bonarum morum; Nissen, Willert & 

Weltzer jr.
Annoncer; Halberg d.y.
Lay-out: Kanning & S.V.

REDAKTIONELT
Nu kunne det ikke trækkes ud læn

gere. I næsten to Ar er PLATON blevet 
redigeret af den hårde kerne fra nu
værende III ks., og - trods talrige 
nødråb - uden nævneværdig indblanding 
fra anden side i form af indlæg eller 
læserbreve. Penne navnkundige redak
tion er nu faldet for den ubønhørlige 
aldersgrænse og må efter dette nummer 
trække sig tilbage og i fremtiden nø
jes med at forsøde vor tilværelse med 
en enkelt leder nu og da.

I stedet for at skamrose disse 4 
fortræffelige personligheder, Ove 
Nissen, Lotte Næver, Søren C B Wil
lert og Carl Weltzer jr., har vi op
søgt dem på deres kontor og bedt dem 
tale for sig selv i få, men velvalgte 
afskedsord. Hør blot, med hvilket ve
mod de mindes årene, der gik, og 
med den beskedenhed, der altid var 
dem egen - hver for sig fremhæver de 
andres fortjenester!

Allet Engang fandtes der "noget", 
som hed Skolebladet Platon. Så kom vi 
og så, at alt ikke var som det skulle 
være. Vi så gennem mørket, at Peter 
Erichsen styrede dette "noget", og vi 
så de intetsigende spalter og de tom
me ord, og vi besluttede at skabe 
PLATON, ikke Skolebladet Platon, men 
simpelthen PLATON.

Lotte, Weltzer og Willert i kor: 
Da satte vi trompeten for munden af 
Nissen, og han blæste, og da vi tryk

kede på trompetens knapper, lød der 
en tone så ren og smuk, at alt blev 
klart som usynligt blæk. Og dette var 
Nissens værk.

Nissen, Weltzer og Willert i kor: 
På andendagen satte vi strikketøjet i 
mellem hænderne på Lotte, og inden 
aften havde hun forfærdiget det mest 
henrivende, lille stykke lyrik. Og 
således kom kvindelogikken ind i PLA
TON.

Lotte, Nissen og Weltzer i kor: På 
tredjedagen tog vi Willert og satte 
ham hen med børnenes Æventyrbog mel
lem hænderne, og da vi bladrede for 
ham, mens han læste, havde han snart 
skrevet PLATON's første fabel.

Weltzer alene: På fjerdedagen tog 
jeg et overblik og så, at der fatte
des noget. Og jeg vendte pibens hoved 
nedad og blæste, og se, den ganske 
side blev sort som kul, og således 
kom sortsynets og mistænksomhedens 
djævel ind i PLATON.

Alle: På femtedagen så vi os til
bage og så, at alt var såre godt, og 
vi vendte os om på den anden side og 
hvilede ud, thi femtedagen er hvile
dagen.

Vi havde hørt, at de havde en 
slags arbejdssang, et slogan, og 
spurgte dem ud derom, men de rødmede 
blot klædeligt og nægtede at udtale 
sig om ordlyden af deres motto. "Des
værre nej, vor tid er knap, vi må nu 
hjem til vore fædre!" og med tårerne 
trillende ned af kinderne så vi dem 
forsvinde i jorden, men se, et øje
blik standsede de op, deres fødder 
var stødt imod salig Ole Olsens kra
nium dybt under mulde, og dette gav 
dem tid til - med bortvendt blik og 
stammende af undseelse - at røbe de
res hemmelighed, det slagord, som 
holdt modet oppe igode som i onde ti
der:

"Hvad var PLATON før os? Noget. - 
Hvad blev PLATON under os? Noget 
mere!"

Stadig sugedes deres legemer læn
gere ned under jordsmonnet, men de 
nåede at tilføje med muld i mæle, 
knapt hørligt: "Hvad vil PLATON blive 
efter os? - - -" og fire stemmer, 
stemmer, der aldrig forsvandt i mæng
den, er nu for evigt kvalt af selve 
den store aldersgrænse!

svib.
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BØ-libld^GER

Gyldendal har venligst tilsendt os de 
sidste otte tranebøber, med hvilke 
man har nået den første million ek
semplarer. Det er glædeligt at folk 
virkelig har reageret på den gode 
lejlighed, billigbøgerne frembyder 
til at købe førsteklasses litteratur 
for en billig penge.

Sjolokov, Stille flyder Don, Dbb. 
kr. 5,75. Med dette kæmpeværk har 
Sjolokov formået at skrive en slags 
russisk nationalepos. Bogen fængsler 
ved sin handlingsfylde, og først og 
fremmest ved sin indgående person
skildring.

Albert Camust Faldet. Enkb. kr. 
3,75. Et af Canms' mest geniale ar
bejder. En blændende autoanalytiak 
novelle med en overraskende pointe.

Gustav Wied« Livsens Ondskab, Enk- 
b. kr. 3,75. Wied er kun virkelig 
kendt for sine "Skærmydsler'', og det 
er skade. Nu da hans "Livsens Ond
skab" er kommet som tranebog, må vi 
håbe, at mange vil ofre de par kro
ner den koster, thi det er ikke blot 
en overvældende vittig bog, også psy
kologisk er den et mesterværk, og kan 
som sådan af nutidsdanskers læses med 
fuldt så stort udbytte som for eksem
pel Branner.

Soott-Fitzgerald, Den stor« Gats
by, Enkb. kr. 3,75. Med blændende 
kunst udleverer Fitzgerald her de 
udsvævende tyvere. Det er fuldt for
tjent, at han her får en stor chance 
for at komme ud til et bredere dansk 
publikum.

Martin A. Hanseni Høstgildet, no
veller, enkb. 3,75. Martin A. Hansens 
nære ven Ole Wiwel har foretaget et 
udvalg af forfatterens bedste novel
ler, fortrinsvis knyttet til Stevns, 
hvor han har hentet så mange motiver 
til sin digtning. En stor bog til en 
uhørt billig pris.

Sobert Graves« Jeg, Claudius, dbb. 
kr. 5,75. Den karaktersvage Claudius 
foregives her selv at berette om sine 
kejserlige forgængere, Augustus, Ti— 
berius og Caligula og ikke mindst om 
kejserinde Livia. En sober og fængs

lende historisk roman uden Palle Lau- 
ringsk fordrejning af kendsgerninger.

Nordhoff og Hall« I kamp med ha
vet, enkb. kr. 3,75« Lidt mere teoh- 
nicolorpræget er denne fortsættelse 
af "Mytteri på Bounty", men dog abso
lut velegnet læsning til juleferien.

Karel Capekt Kampen mod salamand
rene, enkb. kr, 3,75. Med denne in
telligente og geniale soience-fiction 
roman, fremsætter Capek en manende 
advarsel mod diktatur og robotvæsen.

- også Asohehoug har nu kastet en se
rie billigbøger på markedet« Minerva- 
bøgerne, der i pris og udstyr ligger 
fuldstændig på linie med tranebøgerne 
fra Gyldendal. To af bøgerne er op
tryk af nogle af Asohehougs største 
suooesser fra deres "Levende littera- 
tur*-aerie", nemlig Huxleys "Fagre nye 
verden" (enkb, 3»75), der da den kom 
i 1932 var en fremtidsroman, men som 
i dag er en ualmindelig skarp og ram
mende satire, og Karin Boyes interes
sante, psykologiske roman "Kallooain" 
(enkb. 3,75), der også er m maskeret 
som en fremtidsroman.
Med Albert Maltz' "Korset og Pilen", 
mærker man, at det er en krigsbog som 
er skrevet lang tid efter krigen, da 
tonen er tilstræbt ideologisk neutral 
-alt for neutral. .Hovedpersonen er 
dog glimrende tegnet, hvorimod over- 
søttelsen står noget svagt, (dbb.) 
Det er et bemærkelsesværdigt initia
tiv, Asohehoug har taget ved at ud
sende "Njal's Saga" (dbb. 5,75) som 
billigbog. Sagaerne indtager i vor 
bogproduktion en alt for ringe plads, 
når man betænker, at det i virkelig
heden er Nordens eneste helt origina
le bidrag til verdenslitteraturen.
Erik Wiedemanns måske noget tørre 
jazzbog "Jazz og jazzfolk", skulle 
kunne finde mange interesserede hos 
ungdommen (enkb. 3,75).
- Og endelig er der noget for husa
rerne« "Decameron" i koncentreret ud—

forts, s. 9.
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de umyndiges røst
Der er nu blevet oprettet et dansk 
gymnasiastråd. Foruden skolebladenes 
fællesrepræsentation, Dansk Skole— 
bladsråd, har de danske gymnasiaster 
nu endnu en organisation, der ville 
være i stand til at forebygge mange 
skolepolitiske fejltagelser - hvis 
der blot var sandsynlighed for, at 
den kunne blive spurgt. Og er der 
det? Vil rektor- og lærerforeninger 
nogensinde tillade en slags demokrati 
på de danske gymnasieskoler?

I vore nabolande er man på dette 
punkt kommet meget langt. I Norge har 
man en stærk gymnasiastsammenslutning 
der organiserer, formidler og støtter 
arbejdet med gymnasieforeninger, e- 
løvråd og skoleblade. Man lagger rej
seruter an for forskellige førende 
kulturpersonligheder, så de kan besø
ge også de fjernest liggende gymnasi
er. Man udsender et blad, der virke
lig er anerkendt som gymnasiasternes 
talerør og bliver regnet for en 
faktor i norsk presse.

I Sverige er man nået endnu videre. 
Her har man på det nærmeste en art 
fagforening for gymnasiaster, og o- 
ven i købet bliver også mellemskole- 
elever taget med på råd. Det mest i— 
øjnefaldende resultat af denne elev
organisations arbejde var den lands
omfattende elevafstemning om, hvor
vidt eleverne ønskede en fem- eller 
seksdages "arbejdsuge".

Hør i landet ville noget sådant blive 
betragtet som et rent løn- og 
arbejdsspørgsmål, der kun angik læ
rerforeningerne. - Hvad kan det komme 
eleverne ved, sådan nogle pattebørn, 
de skal bare være glade for, at de 
kan gå gratis i skole! -

Var det ikke på tide, om man, samti
dig med at man indfører en ny gymna- 
sieordning, lader eleverne være mere 
end kasser, hvori lærerne, som en 
slags åndelige lagerarbejdere, bare 
propper lærdom, uden at vente anden 
reaktion end en oprakt arm af og til 
samt en hyppig, mere eller mindre un
dertrykt gaben. Man behandler 3.g'ere 
som "sutter", blot apelleres i dette 

tilfælde Ikke til elevens sorte sam
vittighed, men derimod til hans mo
denhed, som man til gengæld i straf
udmålingen fuldstændig ignorerer. Det 
turde da give en 18-årig gymnasiast 
endnu flere komplekser at sidde efter 
i en ordinær time, til spot for en 
samling ondskabsfulde mellemskole- 
drenge.

Man vil ifølge den nye gymnasieord- 
ning oprette samfundslinier, der skal 
indgive eleverne borgerdyd og sam
fundssind. Man vil opdrage dem til at 
leve i det kgl. priv. demokrati Dan
mark, men denne opdragelse skal ske 
under streng tugt og disciplin, afvi
gelser tåles ikke, og man skal passe 
på at holde sig på teoriens grund. 
Demokratiets praksis derimod, den må 
man finde ud af helt på egen hånd, 
det er for farligt at berøre i en 
skole. Det skulle vel ikke være en af 
grundene til ungdommens manglende po
litiske interesse? For her er da en
delig noget, man ikke kan beskylde 
fjernsynet for.

I Tyskland har man efter krigen lige
frem haft et økonomisk program til 
ungdommens demokratisering. F.eks. 
får skolebladsorganisationen i Sles- 
rig-Holsten (2 mill.indb.) hvert år 
lo.ooo DM fra dette program for at 
kunne arrangere politiske, økonomiske 
og kulturelt oplysende kongresser, 
møder o.lign, for skolebladsredaktø
rerne. Dernede er det ganske vist og
så en tvingende nødvendighed med en 
sådan kampagne ovenpå nazismen. I 
Danmark, der jo har en lang demokra
tisk tradition bag sig, skulle det 
vel ikke være nødvendigt, vel? Døm

CHRISTIAN F. RØMER 

Boghandel

Skindergade 29 Mi 3130



DÅRLIG ånd(e) ?
For at halvt års tid siden fik PLA- 
TON's davsrende redaktion den udmær- 
kede idé, at udspørge forhenværende 
metropolitanerdisoiple om deres sko
letid og lignende.

Vi afsendte oa. tyve 'breve og modtog 
fire - 4 Heraf kan enhver matema
tiker udlede at omtrent 80 % af de 
adspurgte enten totalt har glemt eta
blissementets eksistens eller i det 
mindste ikke ønsker at blive mindet 
derom.

Af de fire besvarelser vi modtog lig
ger de tre på linie, mens den fjerde 
er fra den eneste af skolens lektorer 
der er dimitteret herfra.

Vore spørgsmål lød således:

1) Hvad syntes De om at gå på Metro
politan skolen?
2) Har De fået impulser til Deres se
nere virke derfra?
3) Har De haft kontakt med skolen si
den De forlod den? I bekræftende fald: 
Synes De den har ændret sig? Hvis såi 
I hvilken retning?
4) Tror De, at De ville have haft det 
samme udbytte af at gå på andre sko
ler?
5) Ville De sende Deres børn på Me
tro politanskolen?
6) Og endelig: Hvad mener De om be
grebet "Metropolitanerånd"?
... og vi fik altså følgende besvarel
ser: (OBS! OBS! Originalbesvarelserne 
med de fine autografer kan for rime
lig penge købes i nummer 14. Beløbet 
tilfalder PPFFH. - For de nye elever 
kan oplyses at bag bogstaverne skju
ler sig den udmærkede institution: 
"PLATON's pensionskasse for forhenvæ
rende Bedaoteurs." Et fond der aldrig 
kan få de midler det fortjener.)

jr.

Hermed svar på Deres spørgsmål og 
venlig hilsen fra Hans Soherfig.

1) Jeg syntes, det var afskyeligt.
2) Ja. Til romanen: Det forsømte For
år.

3) Efter at Metropol!tanskolen har 
mistet sin særstilling som eneste kø
benhavnske statsskole og desuden er 
flyttet ud på Nørrebro, og der er kom
met piger i skolen, måtte den nødven
digvis forandres til det bedre. Et 
par besøg i skolens gymnasieforening 
har overbevist mig om, at Metropoli- 
tanakolen nu er bragt på højde med 
andre gymnasier.
4) Jeg vil antage, at en bedre skole 
ville have givet større udbytte.
5) Af geografiske årsager er spørgs
målet uden betydning« Men jeg nærer 
ingen fordomme mod navnet på den for
vandlede Metropol!tanskole, som u- 
tvivlsomt er mere human og mindre 
snobbet end visse af provinsens ældre 
katedralskoler.
6) Hvis der ved "Metropolitanerånd" 
forstås det åndløse hovmod og den rå
hed, der blev fremelsket ved lærernes 
slette eksempel, så håber jeg, at den 
forlængst er aflivet«

Kere Platonl

Tak for Deres brev, og Deres spørgs
mål, som jeg efter bedste overbevis
ning må besvare son følger:
1) For 27 år siden stillede nogle be
gejstrede ældre Metropolitanere mig 
det samme spørgsmål, og jeg svarede 
at den dag, jeg begyndte at tale mun
tert sentimentalt om "den glade sko-, 
letid", ville seniliteten være sat 
ind« Det er ikke sket endnu.
2) "Wolle" Hjejle's enthusiasme for 
litteratur og teater stimulerede min 
interesse for den side af tilværelsen 
Jeg har ham i taknemmelig erindring.
3) Næ.
4) Jeg ved det ikke, men håber og 
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gætter på, at flere andre skoler den
gang havde en mere åben, levende og 
menneskelig indstilling end huset på 
Frue Plads.
5) Na.
6) Kender det ikke.

Edvin Tiemroth.

1) Godt. Indtil de sidste Ar i gymna
siet, hvor jeg fandt det uværdigt for 
en erfaren, fuldvoksen mand å gå i 
skole. I dag ville jeg gerne igen 
sidde pA en skolebank.
2) Selvfølgelig. Masser.
3) Ikke ret meget. Men det forekommer 
mig at nutidens ungdom er højere og 
mere artig. Ingen af delene huer mig.
4) Hvordan i hede hule harske Helve
de skulle jeg vide dét!
5) Problemet har ikke foreligget. Mi
ne børn har ikke varet sA begavede at 
de kunne blive studenter.
6) Brak pA en pind.

rater og jeg i enighed, bl.a. kan jeg 
fortælle, at vi, da Scherfigs bog ud
kom, som et indigneret modtrric sendte 
vor meget dygtige men strenge fransk
og engelsklærer, lektor Stigaard 
(Scherfigs lektor Øremark) et tele
gram, i hvilket vi takkede for god 
lårdom.
2) Det er ganske givet, at de impul
ser, jeg modtog fra mine lerere, via 
min personlige opfattelse, indirekte 
er medvirkende i mit daglige arbejde.
3) Hvis min lærergerning pA Metropo- 
litanskolen kan karakteriseres som 
givende kontakt med skolen, har jeg 
haft en sAdan i 23} Ar. Da jeg gik i 
skole var det med betænkelighed, at 
man henvendte sig til sine lærere. 
Mon det er sådan i dag? Måske snarere 
omvendt. Så var der jo det med piger
ne. Vi var det sidste hold, der di
mitteredes uden det feminine islat.
4) Der var jo også gode larere på an
dre skoler, men alligevel!
5) Besvarelsen må vel formodes at væ
re overflødig. Jeg håber også at se 
nr. fire herinde.
6) Det er vel noget af det udefiner- 
lige begreb "Metropolitanerånd", der 
gør, at man er stolt over at vare 
student herfra skolen, og at man glæ
der sig ved, at ens børn er blevet 
eller forhåbentligt vil blive studen
ter her indefra. Hoget æterisk har 
jeg aldrig set i begrebet "Metropoli
tanerånd". Det vender sig i mig, når 
jeg ved festlige lejligheder hører 
"Anden" prist. De ærede talere prøver 
et fremmane noget aldeles urealitetB— 
betonet, som vist kun de selv for
står. Hvis det kunne tankes, at man 
interesserede sig mere for hinanden 
og derved kom til at kende hinanden - 
kunne hjælpe hinanden - i hvert fald 
inden for de samme alderstrin (det 
lyder jo skrækkeligt, når parallel
klasser er sammen, og en kammerat ti
tuleres som "du der"), ville der være 
skabt basis for en "prakrisk" Metro
politanerånd, som jeg meget gerne vil 
støtte. Det havde vi nemlig i min 
skoletid!

1) Ja, jeg går der jo stadig, men det 
er vel ikke det der menes. Min skole
tid ser jeg tilbage på med megen tak
nemlighed, og det gør vi, mine kamme-

Asker Larsen.
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En mandag i oktober døde en teen- 
ster i Tullinge, en forstad til 
Stockholm. Han blev stukket ned med 
stilet, og pressen kastede sig straks 
over byttet.

-DRENG si SIN BRODER BLIVE MYRDET! 
NYT KNIVDRAMA!

Som enhver kunne læse i aviserne, 
var det gået sådan tilt Et par ind
byrdes rivaliserende læderjakkeban
der, "raggar-ganger", havde været ude 
med snøren efter et par fjortenårs 
piger. To rødder fra den heldige af 
banderne opholdt sig i en garage sam
men med pigerne, og fem drenge fra 
den anden bande, som vidste, de var i 
garagen standsede op foran den, og en 
fyr på seksten kastede en sten på ga
ragevæggen. Det var optakten.

Ud af garagen kom de to syttenåri
ge, tydeligt med den hensigt at mule 
fredsforstyrrerne! pigerne kom efter 
i hælene på dem. En syttenårig un
garsk emigrantdreng, Sandor Kurilla, 
tog den sekstenårige i forsvar med 
det resultat, at de to vendte sig mod 
ham og angreb. Sandor langede ud ef
ter den ene af sine angribere dog u- 
den at ramme; der faldt et slag til. 
To. En af angriberne trak i kampens 
hede en stiletlignende kniv -og stak. 
Sandor blev ramt i hjertet og faldt 
om i ingen standsede de to andre, da 

de rædselsslagne flygtede ind i en 
nærliggende skov.

Læser en tilfældig middelgod 
svensk borger ovenstående beretning i 
sin daglige avis, er det forståeligt 
at han får den indstilling til tin
gene, at "raggerne" er et udskud af 
det menneskelige samfund, som det kun 
hjælper at tage hårdt på. -Jeg var i 
Tullinge, da det skete, og var i nær
meste kontakt med deres miljø og om
gangskreds, og dens fremstilling gav 
mig et ganske andet indtryk af det, 
der var sket.

Den frygtindgydende bande, der i 
eftermiddagsaviserne fremtrådte som 
en fast sammentømret organisation af 
ungdommelige lovbrydere, viste sig at 
bestå af ganske almindelige drenge og 
piger; kammerater, der kommer meget 
sammen, som det kan ses overalt, også 
i denne kulturens højborg. Flyttede 
man nogle stykker af os til Sverige 
og lod os leve under almindelige for
hold-, så var der kun et lille trin 
til, vi var som de. Skulle det være 
sådan at alle sjak af fyre, der går i 
læderjakker, var kriminelle elemen
ter, så det slemt ud for gamle Sve
rige; dem er der nemlig mange af. Og 
det kunne lige så godt have været en 
anden klike af unge, det drejede sig 
om. Eller kunne det ikke?

Den oprindelige skyld må søges 
dels hos pressen og dels hos samfun
det. Ganske rigtigt kom de fem drenge 
gående og kastede sten på garagen; 
men det kunne jo være ment som spøg 
-grov ganske vist; de to syttenårige 
kom ganske rigtigt farende ud af ga
ragen, og den ene stak Sandor ned; 
men forestiller man sig hvad drengene 
følte, da de blev udfordrede -jeg
ville blive edderspændt-, og fore
stiller man sig, at den ene, som han 
også fortalte i retten, kun trak kni
ven for at skræmme Sandor, og lægger 
man endelig sin viden til, om at det 
foregik i kampens hede, og at ingen 
virkelig er i stand til at forestille 
sig, hvad det er han ger, når han 
stikker ned en kniv -ingen tror, at 
netop HAN dræber- så bliver det hele

forts, næste s.
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forts, fru s. 5

Men øjensynlig Bøder vi jo heller in
gen nævneværdig modstand i vore demo- 
kratiseringsforsøg, skolen stiller 
sig velvilligt, når vi arrangerer 
litteratur-, filn- og foredragsaften
er og vi har netop holdt et vellykket 
vælgermøde under larernes velvillige 
auspicier. Men udover en spagt til
kendegivet velvilje hører man intet 
til lærerne. De kommer f.eks. prak
tisk taget aldrig til elevrådets ar
rangementer, skønt de hver gang bli
ver indbudte. Eksempelvis kom der til 
en litterær aften med Thorkild Bjørn- 
vig i foråret kun én larer. skønt der 
her skulle vare stof til adskillige 
dansktimer - ih, nej! det går skam 
ikke, så når vi ikke pensum! Hvis man 
sammenligner Peder Palladius' betyd
ning for den demokratiske ungdom af i 
dag mød Bjørnvigs, må vurderingen af
gjort falde ud til sidstnævntes for
del. Mon det ikke også snart går op 
for undervisningsinspektøren? Et 
andet graverende eksempel så vi ved 
valgmødet. Der kom ikke en eneste læ
rer; og om selve valget blev der i 
historietimerne næsten ikke talt, 
hverken før eller efter. De disciple, 
af hvilke en stor del ved næste valg 
har valgret, må altså på egen hånd 
rode rundt i den politiske jungle,

hvis de ønsker orientering, medens 
man bruger fire timer om ugen til at 
lære om amøber«..jo, vi skal nok bli
ve nyttige samfundsborgere!

Men for at slutte med begyndelsen. Vi 
må jo håbe på, at skolebladet og gym- 
nasierådet i forening vil formå at 
bringe Danmark op på siden af de and
re nordiske lande, hvad angår elever
nes indflydelse på skolens daglige 
drift. Vi håber på lidt mere end en 
passiv faderlig velvilje fra lærersi
de.

nis.

forts. fra forr. s.

straks mere forståeligt ud fra alment 
menneskelige synspunkter. Men det 
ville ikke være sensationsstof, bare 
alvor.

For Sandor er død, vil man med ret 
kunne hævde. Og se på alt, hvad "rag
gerne" ellers gør! Det er et faktum, 
at en ældre mand, der sidste år sad 
alene på en bænk på en undergrunds- 
station i Stockholm, blev overfaldet 
af et "gang" og fik sit ansigt skam
feret ved at en af rødderne knaldede 
bunden af en flaske og drejede resten 
rundt i ansigtet på ham. Bagefter 
havde manden intet ansigt, og pølse
manden, der havde overværet det, tur
de ikke fortælle politiet hvem, der 
havde gjort det, så ville hans pølse
bod blive ødelagt, og han selv? - Det 
er rigtigt; men man glemmer, at også 
her er en menneskelig baggrund for 
handlingen, om ikke i nutiden, så i 
fortiden. Samfundet, lige fra foræld
rene til f.ex. boligministeren, må 
stå for skud. Der bygges store triste 
kvarterer med for små lejligheder, de 
unge får ingen menneskelig baggrund 
hjemme eto. etc. Man kender remsen, 
men den er rigtig. Det er statens 
skyld; staten, som nok er opmærksom 
på "raggar-problemet" og handler; men 
ikke handler hurtigt nok. Er man kom
met bagud på et punkt, må der sættes 
noget ekstra ind.

De er ved at opdage det nu; men 
hvor hurtigt drager de konsekvensen?

-Imens måtte en af pigerne, hun 
var gravid, have abort; et liv kval
tes i starten. To drenge med livet 
for sig bliver stemplet for altid af 
fængslet, og Sandor er død.

Det kunne have været mig eller 
dig!

jes.

forts, fra s. 4

gave (dbb. 5,75), hvor man har fjer
net samtlige historier, der ikke kan 
appellere til den moderne læsers un
der- og følelsesliv. Boccacio er jo 
ikke beskyttet af copyright.
Udover ovennævnte har man udsendt to 
bind fra den bedste underholdnings- 
litteratur« Jaok Londons "Eventyr" 
(enkb.) og "Flamingofjeren" af Lau
rens van der Post (dbb.). -



-10 platon
-et liDe hjertesuk
Klassiker er jeg — endydezmere - 

jeg er klassiker pi Metropolitansko- 
len. Pette faktum giver mig ret - gi
ver mig ligefrem pligt til at føle 
mig hævet over denne verdens forgang— 
elige smuds og giver mig ret og pligt 
til at betragte nysproglige og mate
matikere som pæne mennesker og intet 
derudover. Traditionen vil det si!

Altsi I, mine brødre og faller i 
inden, herrer vi ere vita brevis 
ars longa og andet lignende avl.

Mangfoldiggører Eder og citér vor 
gamle og oongeniale ven, Herodotos, 
for den undrende hob - citér ham pi 
originalsproget, og ingen vil forsti 
hverken dig eller Herodot eller din 
eventuelle mangel på kendskab til den 
gråske syntax. Men slig en småting - 
hvad betyder vel også deni ej er det 
mange beskåret at have last Tli sider 
af danne adle gamling på original
sproget.

Men - kåre broder og falle - oi- 
tår, og afhold dig fra ethvert andet 
bevis pi kendskab til grask ind. Fra 
højen hest at pilles ned ej glader 
rytters hjerte.

Penne min sidste sætning - var den 
dunkel? Lad mig da give min mening 
udtryk på jævnt og klangfuldt danski 
Klassikere aner ikke en pind om klas- 
siken!

Efter at have fremsat denne på
stand ved jeg, at man fra højere sted 
med et let syrligt smil vil lade mig 
vide, at der ganske enkelt regnes med 
så megen interesse for faget, at man 
på egen hånd setter sig ind i, hvad 
der monne interessere en. Men skal 
man udsøge sig et ssrligt interesse
område, ville det dog vare gavnligt, 
om der kort blev gjort rede for hvil
ke alternativer man havde. Latinsk og 
grask åndsliv kan dog ikke indskræn
ke sig til de 6-7 forfattere, man når 
at komme i berøring med i sin gymna
sietid. Uden at være for fordrings
fuld ville jeg mene det muligt for en 
universitetsuddannet lærer at give en 
kort indføring i diverse af den an
tikke verdens åndsfyrster. Pet ser i- 
hvertfald ud til at lykkes ganske ud
mærket i de få timers oltidskundskab 
de andre gymnasieretninger har. Men 
dår har læreren jo heller ikke denne 
sideantallets svøbe hængende over ho
vedet.

will.
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METROPOLITANER-SAMFUNDET

UNUSUAL 
SHAPES
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tæren, højesteretssagfører Carl Heise, Ny Vester
gade 1, K, eller formanden, landsretssagfører Johan 

Asmussen, Hovedvagtsgade 2, K.
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heksejagten 

Soa vor Erede Isser sikkert har 
opfattet, er forberedelserne til å- 
rets skolekomedie endelig sluttet, og 
i aften afsløres resultatet af de 
fortvivlede anstrengelser.

Under talrige åndfulde diskussio
ner forinden det definitive valg af 
stykke blev flere perfektible 
forslag fremsat, forslag, som syntes 
at ville bryde med det sædvanli
ge skolekomedierepertoire, men som 
desværre strandede på grund af 
indgriben fra højere instanser.

Man er til sidst tyet til an af de 
gængse skolekomedieopførelser, nemlig 
Arthur Millers "Heksejagt", som har 
været opført - Gud ved, hvor mange 
gange - på skoler og andre lærean
stalter foruden på Det ny Teater og 
af radioteatret. Som oftest med stor 
succes, hvilket stykket absolut også 
giver mulighed for. Vi har derfor - 
trods alt - grund til at være til
fredse med valget.

Arthur Miller, som i dag er 45 år 
vil af mange være kendt som forfatter 
til "En sælgers død" og måske af fle
re, hvis interesser er rettet mod an
dre cirkler end de litterære, som er- 
husbond til den hulde hollywood-star< 
Marylin Monroe.

Medens Miller med "En sælgers død" 
har givet en ætsende skildring af det 
moderne, successtræbende livs tomhed, 
behandler han i "Heksejagt" på histo
risk baggrund det uhyggelige fænomen« 
hekseprocesser.

Stykkets handling udspilles i den 
lille amerikanske by Salem i 1692. Vi 
•r vidner til at dette isolerede pu
ritaner saafund opskræmmes over visse,

tilsyneladende uforklarlige hændel
ser. Mistanken om, at det er mørkets 
magter, der driver deres sataniske og j 
uhyggelige spil, bliver hurtigt vakt, 
og heksejagten "går ind".

Drevet af forskellige motiver - 
misundelse, gammelt indestængt had, 
personlig ondskab eller blot ren og 
skær naivitet — retter byens indbyg
gere - under dække af hyklerisk from- 
hed - dødsensfarlige anklager mod 
agwærdige og retsindede borgere. 
Dødsensfarlige, fordi en beskyldning 
for at pleje omgang med djævelske 
magter næsten kun kunne føre til ét« 
døden i galgen.

"Heksejagt" er således et dybt al
vorligt stykke, som ved sin overvæl
dende dramatiske styrke og intensitet 
og ved sin menneskelighed og medfø
lelse må kunne rive tilskueren med. 
Tkke mindst fordi det, trods sin hi
storiske klædebon, i høj grad har et 
budskab at bringe til vor tid.

Vort eget "oplyste" århundrede 
kender adskillige tilfælde af hekse
processer i deres uhyggeligste form. 
Tænk blot på Hitlers afsindige ræd
selsregime med dets umenneskeli
ge forfølgelser af jøder og politiske 
modstandere.

End ikke "Gods own Country" kan 
sige sig fri. Mon ikke Miller, der i 
sin tid sammen med andre loyale ame
rikanske borgere var anklaget for u- 
amerikansk virksomhed, har sendt Mc. 
Carthy's udrensningskomité en "ven
lig" tanke under udarbejdelsen af 
"Heksejagt"?

Så vidt Arthur Millers stykke, - 
tilbage til vor hjemlige arena. Det 
har under prøven vist sig, at flere 
af de i stykket medvirkende er i be
siddelse af en vis form for scenisk 
intuition (for at undgå alt for sto
re ord). Da de fleste tilmed synes på 
indeværende tidspunkt at kunne deres 
roller, er der udsigt til en skole
komedie, som vil kunne appellere til 
andet end smilet - hvilket er høfligt 
ment - hos tilskueren.

Men mød selv op på åstedet og for
vis Jer om det!


