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Saa kom den tid, vi vented' så længej 
Kasseapparaterne kimer om kap , for at 

varsle om kommende dages glæder , og for

ventningens lys tændes i selv den mest op

rørske metropolitaners øjne . Julehyggen 

sidder i krogene og smiler venligt,og alt 

er lutter juleidyl. I enkelte klasser ses 

julekalendre og nisser, glem dem nu ikke, 

de kære små. Ær og agt dem , inden det er 

for sent, og den barske hverdag atter to
ner graa frem.

Det hele begyndte den dag, da der på 

alle etager hang grønne kranse med røde 
silkebaand og -sløjfer: Lysene straalede, 

og sangen steg klar og ren op fra de mor

genfriske disciple. Prikken over i1et er 

næsten den tilbagevendte verme , som PLA- 

TON sukkede efter i sidste nummer , den 
giver haab.

PLATON vil, for denne gangs skyld,vig- 

e bort fra sit motto : by blot til lyst, 

ved at stryge det lille ey og give læser

en lidt kolerit paa juleforventningerne.
Stop op og slap af, det følgende er 

fra vor side ment som et :

GLÆDELIG JUL !
-red.

PLATON
Organ for Metropolitanskolens 
disciple. 9. årgang, december 
1962/63. Medlem af Dansk Sko
lebladsråd og tilknyttet ESA. 
Oplag: 1000. Eftertryk uden 
kildeangivelse forbudt. Artik 
ler, der ikke er forsynet med 
mærke, behøver ikke nødvendig
vis at dække redaktionens me
ning.

Ansv. hav. redaktrisse: Birthe 
Nissen.
Forretningsfører og lay-out: 
Klaus Nordfeld.
Tegner og skribent: Søren Vin- 
terberg.
Skribent:Michael Kosteljanetz.
Skribent: Claus Kaas.
Tegner: Jens Olesen.
Bagsiden: Randi Bolt & Susande 
Therp.



Begynd med 
en god brugt

med 10.000 km garanti fro 
E. ROED-SØREfVSEAJ V

Autoriseret VW-forhandler
Aantzausg. 68, N • Telt. LU *38 00 
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v. S-stationen

Da det store USA for et par måneder siden varslede blokade mod det lille Cuba, for 
at undgå spredning af nucleare våben hertil, rejste der sig straks en storm af pro
tester fra alverdens "demokratiske" kredse, idet de heri straks så en videreførelse 
af USA' s traditionelle imperialistiske politik} overalt demonstreredes der mod ka
pitalismens overgreb overfor det lille frihedselskende Cuba, der efterhånden var 
blevet en hel martyr i disse kredses øjne, samtidig med, at man anklagede USA for 
at øge krigsfaren i verden og udsatte menneskeheden for ødelæggelse for tilslut, da 
krisen var forbi, at hylde Krustjev som fredens bevarer.
Enten kan disse "demokratiske" kredse ikke se konsekvenserne af deres politik el
ler også forstår de dem kun alt for godt. Thi hvis man ønsker at virkelig støtte 
demokratiet og blot har en smule begreb om kommunistisk ideologisk udenrigspolitik, 
kan man simpelt hen ikke reagere på den måde overfor USA-blokaden. Det er nemlig 
ikke en imperialistisk politik, der har dikteret dette drastiske skridt overfor Cu
ba} Cuba var jo allerede tabt for USA} men ønskede USA virkelig at generhverve Cu
ba, kunne det (så let som ingenting) lade sig gøre uden større tilsidesættelse af 
krigsfaren end det skete ved blokaden. Næh- man må betragte Cuba-blokaden i større 
perspektiv, nemlig kampen for at bevare demokratiet uden den vestlige verden, hvad 
der også er formålet med hele den amerikanske udenrigspolitik.
Den af Krustjev afstukne udenrigspolitik på XX. partikongres i Moskva i 1956. går 
ud på en gennemførelse af kommunismen i hele verden på enhver måde undtagen stor
krig} konsekvensen heraf må være at, hvis vesten ønsker at bevare sin samfundsmæs
sige status, må den føre en udenrigspolitik, der medfører fare for storkrig, hvis 
Sovjet praktiserer sin ideologiske imperialisme, - kort sagt, vedligeholdelse af 
magtbalancen. Siden denne XX. partikongres har den internationale kommunisme øvet , 
en stadig mere intensiv infiltrationspolitik, for derved at gennemtvinge priletari-g 
atets diktatur, da en moderne storkrig sandsynligvis kun vil ødelægge den relativs- 
høje sovjetiske levestandard og produktion. En række kommunistiske frontorganisati-''



milk&music
oner, der alle er karakteristiske ved deres navne, (de er alle noget 
med demokratiske eller fredelige), kræver i fredens navn oprettet mi
litært tomrum i Europa for derigennem at nedbryde magtbalancen her 
(:Rapaoki-planen). Samtidig søger Sovjet at styrke sit forsvar på 
alle måder, som f.eks. ved den totale omlægning og rationalisering, 
den sovjetiske hær har gennemgået i de sidste år, og nu for nylig ved 
oprettelsen af atom-baser på Cuba. Det er denne undergravning af vest
ens forsvar, som USA har søgt at begrænse med blokaden af Cuba, idet
USA vel vidste, at 
se gennem en krig 
sig blokaden.
Da man må gøre sig 
det indlysende, at 
at det Vil -ilacere

SSSR ikke ville udsætte sin velstand for ødelæggel- 
(jvfo Krustjov på XX. partikongres) ved at modsætte 

klart, at Sovjets stræben er verdensherredømmet, er 
USA's skridt var det eneste rigtige. Det kan være, 
vesten i et uheldigt lys, men jeg vil dog tvivle,de

vil trods alt kunne se, at der er grænser for, hvad et demokrati 
finde sig i, når det er dets eksistens, der står på spil. Skal vi - 
kelig føje Sovjet i alt, blot fordi vi er demokratiske, og derved i 
virke til vor friheds udslettelse? Vi bør i hvert fald opretholde t 
balancen, thi den giver mulighed for at bevare status qvo indtil 
kommunistiske blok har indhentet vesten. De to blokke vil indtil 
langsomt arbejde sig mod hinanden på hver sin måde, og når de har : 
samme interesser, vil befolkningen i øst gennemtvinge friheden, og 
kan begynde at nedruste.

Nu kan man mødes igen - 
hygge sig og sludre over en 
dejlig milk-shake til rytmerne 
fra de sidste nye plader.

pra
Mandag, tirsdag, onsdag, 
torsdag, fredag fra kl. 10-22.

Lørdag fra kl. 14-22.
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Gode fortsætter er cheks, 
der bliver trukket på en 
bank, hvor man ingen konto 
har.

Sproget er givet menneske
ne, for at de kan skjule 
deres tanker.

kerer

Enhver bliver 
snart han er

anarkist, så

skal hente 
roben.

■ i teatret og 
tøjet i garde-

ORe.R.

heIve- 
er det 
udgan-

ingen , i 
svært at tilgive 
man har fornærmet

Døden er for mange 
des port, men måske 
ikke indgangen, men 
gen.

det er så 
som den

DAG TID\ 
DAG 

f fremkal
des OG 

KOPIERES 
RIM

at få meningsfæller.

Det kedelige ved at have 
en mening er, at man risi- En skuespiller har den for

del, at han kan tage mask
en af; vi andre må til sta
dighed gå omkring med den.

Alle 
der

Livet er 
målet er

NOR
kaldes filo-vildfarelser, 

sof.

er sindssyge,men den, 
kan analysere sine

en parodi,spørgs- 
bare, på hvad.

•^Jørgen 
Gartneroad.4 *

No. So«?*
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"Fordi skriften havde retning 
og stod pænt på skrå, så endte 
jeg med kors og bånd og stjer
ner på" synger Jørgen fleenberg 
i en af sine store successer. 
Han er ikke endt med kors , 
bånd eller stjerner på, men 
derimod står han i dag som en 
betydeligste yngre skuespille
re.Som bekendt er Jørgen fieen- 
berg student fra Metropolitan- 
skolen,men den aktuelle anled
ning til, at vi nu beder ham 
om en samtale, er vor nyligt 
afsluttede skolekomedie.
- Jeg har aldrig været med til 
en skolekomedie . Jeg frabad 
mig det. Derimod har jeg flere 
gange medvirket i arrangement
er, som vores klasse lavede.

Især husker jeg "Genboerne", 
hvori jeg spillede von Buddin- 
ge • Dette husker jeg måske 
navnlig,fordi det blev så stor 
en succes,at vi fik lov til at 
spille stykket for hele resten 
af skolen med rektor i spidsen- 

endvidere husker jeg, at vor 
klasse geridigtede Cæsars Gal
lerkrige, hvor jeg havde rol
len son Domerix,cg desuden hu
sker jeg ganske tydeligt, den
gang jeg reciterede "Guldhorn
ene" nede i gymnastiksalen, 
hvortil Jørn iiø, der senere 
blev magister i nordiske fol
keminder, akkompagnerede.
-Brød De Dem om at gå i skole? 
- Dej,jeg brød mig faktisk ik
ke om det. Skolen var bare en 
nødvendighed, som skulle over
stås mellem 8 og 14. Personli
ge årsager var skyld i,at sko

len var et sådant onde, idet min far Holger Heen- 
berg, der var en meget kendt skuespiller, døde, da 
jeg var 14 år. Dette var selvfølgelig et stortslag 
for mig, og fra nu af higede jeg mod teatrets ver
den for at gå i min faders fodspor. - 
- Hvilken gymnasielinie fulgte De? -
- Den nysproglige, men jeg har tit ærgret mig over 
at jeg ikke blev klassiker. -
- Lærerne, hvad syntes De så om dem? -
- Af de nuværende lærere på skolen havde jeg bl.a. 
lektor Steen, lektor Fox Maule og lektor Heltberg, 
og jeg kan kun sige, at jeg var meget glad for dem 
alle tre. I en time med lektor Fox iiaule skete der 
en ting, der endnu står ganske klart for mig.

Hele klassen sad og læste over på lektien for at 
kunne den perfekt, når Fox Maule kom ind. Da han 
kom, skete der det, at han i stedet for at tage en 
lærebog op af tasken tog H.C.Branners"To minutters 
stilhed" frem og begyndte at læse novellen "De tre 
musketerer". iJetop fordi han læste den så godt 
og kærligt, gjorde den et stort indtryk på mig. Så 
stort et indtryk, at jeg i dag husker denne episo
de ganske klart. -
- Har De haft tilknytning til skolekomedien efter, 
De gik ud af skolen? -
- nej, det har jeg ikke, men jeg blev meget gode 
venner med lektor Hjejle, som i mange år instude- 
rede skolekomedien. bfter at jeg havde forladt 
skolen blev jeg nemlig meget syg, og lektor Hjejle 
skrev et meget klogt og varmt brev til mig, der 
viste, hvor megen menneskekundskab denne mand var 
i besiddelse af. Man må beklage, at dette store 
menneske skulle dø så tidligt. -

-i- o.
9*' *O<hi



PLATOS kan endelig igen en gang

Ka'De li’ 

af være 
velklædt!

... ja sa 
er svaret:

Hvis De ofrer kr.
før De en dejlig skjorte, en 
virke4ég slidstærk kvalitet.

Ofrer De . . kr.
ffir De en stribet, ternet eller 
ensfarvet og fliptnodeilcr, som 
De ønsker den.

og ofrer De kr.
fur De oft, hvad hjertet kan 
begære, hvad enten De ønsker 
m. rttnøe eMer spidse hjørner 
eller m. pind — og virkelig en 
super kvalitet._________________

HERREMAGASINET

BOSTON or not tobiki
RANTZAUSGADE 29 

NOra 73 55

Silkegade

finde den gamle overskrift frem , 
som har ligget og samlet støv, si
den lektor Christiansen i 1958 sat

TOBIKI

POUL HOLM
København11

C 1122NYT NR.

satte Kjeld Abeils "Anne Sofie Hed
vig" op på hetropolitanskolens Tea
ter. Udover overskriften på PLATOLs 
anmeldelser til de to stykker skal 
parallellen imidlertid ikke drages 
thi årets succes bestod af alt det, 
som aldrig kunne forliges med A- 
bells stykke : Letbenethed , legen 
med ord , barokke scener og velop
lagte vitser.

Endnu en gang skal det understre
ges , at årets skolekomedie bestod 
af to - 2 - stykker , thi foruden 
"Det lilli Thehus" opførtes altså 
Tardieu's "Lille Konversations symfo
ni", som på forreklamen syntes gan
ske overset. Det kan måske skyldes, 
at de, som udarbejdede det iøvrigt 
udmærkede reklamefremstød, var de 
samme som dem, der optrådte i afte
nens hovedforestilling. Nuvel, man 
k^n jo heller ikke tænke på alt,når 
man har så meget i hovedet,som til
fældet er lige op under en skoleko
medie; men lad det være sagt hers 
Konversationssymfonien bærer en me
re end væsentlig del af ansvaret 
for aftenens vellykkethed.

Einar Hermansson, Povl Thomsen, 
Anne-Geske Glahn, Birthe Nissen, 
Kirsten Frederiksen og Jørn Otto 
Hansen lagde på udmærket vis stem
mer til Tardieus musikalske spøg, 
Palle Simmelkjær var med værdighed 
og præcision den i ødte speaker, og 
den allestedsnærværende Finn Karls



som dirigerede foretagendet med en akkuratesse, som kun finder sin lige i den prøjsiske 
hær. Den kvikhed, præcision og det tempo, der prægede aftenens første del, satte straks 
stemningen i vejret, og man ventede ikke længe på, at de rappe teknikere havde gjort 
klar til hovedopførelsen, begyndende med bakinis veloplagte "prolog” om Okinawas histo
rie, bestående af en uendelig række af besættelser, for tiden den amerikanske i 1945*

Hollen som Sakini spillede Steen Juhler så overlegent, som 
man overhovedet kan vente at se det på et skoleteater.Hans 
accent var udmærket anlagt, ligeså kostume og maskering - 
mon egentlig ikke Juhler skulle beholde den sorte paryk? 
den klædte ham fortræffeligt - blot savnede man måske en 
enkelt nuance i tolkens mentale habitus. Han var hjælpsom, 
lurendrejerisk,elskværdig og mistænksom overfor besættel - 
sesmagtens demokratiske reformer,men man savnede det stænk 
af verdensklogskab, som ville have givet ikke blot hans e- 
gen optræden mere vægt, men tillige ville have givet styk
kets tilløb til en konflikt mellem øboerne og de indtræng
ende mere bund, end det nu lykkedes.

Som Sakinis foresatte så vi Hans Werner Jessen spille rollen,der ligger umid - 
delbart ved siden af hans eget væsen, vel nok noget af det sværeste, man kan sæt
te en skuespiller til. Den sympatiske umuligus, der i fredstid ville være en gli
mrende samfundsborger, men i kraft af sin tiltagelse i krigen har kostet sit land 
flere millioner kroner. Man undrede sig måske en smule over, hvordan denne dis - 
træt professor nogensinde var avanceret længere inden for hæren end til klodsmaj
or, men der har vel været mangel på kvalificeret arbejdskraft ved krigens slutn - 
ing.Mok er det,Jessen udleverede typen set fra alle vinkler - måske flere end han 
selv anede det - og alene hans statur ville have gjort ham berettiget til rollen 
som den meterlange basketballspiller-type. Med ham havde Karlsson gjort et fund,

thi som Jessen selv udtrykte det i al beskedenhed: "Tjah, de ku’ umuligt finde nogen an
dre, der ku’ spille den tilfredsstillende, og så måtte jeg jo til det, hø !"

Den wild-west-hefte-læsende oberst Purdy var uden diskussion aftenens bedst ramte ty
pe. Med hiachi lian-moustache, spankrørsstok og mavesyre kæmpede han en hård kamp for sin 
kones udnævnelse til generalinde, og formodentlig er hans anstrengelser kronedes med held, 
i hvert fald fortjener Huulgaard selv at blive dekoreret for sin præstation. Tonny Lind
strøm illuderede uhyggeligt godt som sergent Gregowich i drukkenskabsscenen, og magen 
til målbevidst fagidiot som kaptajn MacLean i Jens Christiansens skikkelse er aldrig set, 
end ikke her på instituttet.

Om skaren af indfødte kan generelt siges, at den var farverig, du frelsens, hvor den 
var farverig ! Type efter type var sat ind i galleriet af "umælende" japanere, anført af ■.\0 k / 
Palle, hvis format ikke just dækker, hvad jeg forstår ved en spinkel orientalers, men A xl }
gjorde udmærket fyldest som politimesteren mr, Hokaida. Lyst skæg, bredskygget stråhat V \/^
bræmmet op a la skagensfisker og et par sorte gymnastikbukser, det er jo altid noget, der J
gør sig i et udsnit af japans befolkning. Med enestående maskeringskunst var det lykkedes 
at forvandle Jten Clausen til bedstefar Cshira med udmærket rystende stemme og do. stok,



mena Hannah Christiansen nok kunne have 
tålt lidt mere udførlig maskering i rol
len som den mandhaftige blåstrømpe miss 
Jiga, for nogen mandhaftig type er hun nu 
ikke. Megen følsomhed og ægte indlevels e 
lagde Hans - Erik Mortensen for dagen i 
rollen som geishaens trofaste tilbeder og 
brydekampens forsmåede sejrherrejhan hav
de til dagen skiftet det venlige smil ud 
med et specielt oreeret mut udtryk,som i 
sjælden grad fængslede og betog; farlig
heden ligefrem gnistrede fra hans tunge 
blik. De resterende indfødte,såvel d'her- 
rer Omura, Sumata og Keora - hhv. Lars 
Nielsen, Jan Prause og Kaj Pageis - som 
skaren af orientalske skønheder - dog med 
Tage Fox Maule i spidsen som anonym mand
lig japaner - udgjorde et sådant opbud af 
personer, som man ikke har set magen til 
siden " Aladdin " s fyrretyve slaver bar 
guldbækkener med ædle stene over de skrå 
brædder i 1957.

Endelig trippede Lotusblomst omkring 
med uforståelige japanske pip strømmende 
ud over tændernes skærmende gærde, indbe
grebet af en geisha, såvel i Bonnie Jørg
ensens som i Susanne Djuurhuus1 udførelse. 
Jessens vægring ved at lade sig pusle om 
af de damer var ganske uforståelig , og 
man kan af hele sit hjerte give sin til
slutning til hans overgivelse. Hans ord 
om,at en geisha ikke foretager sig noget- 
somhelst, som hans egen mor ikke kan tåle

at se, står tilsyneladende til troende,og 
det er naturligvis glædeligt.Hvor sorrig- 
fuldt ville det ikke have været, om man 
ved synet af disse billedskønne kvinder 
skulle have forbundet en bevidsthed om u- 
nævnelige laster ! Godt var det, at styk
ket var moralsk, og ikke mindre forfrisk
ende,at umoralens eksistens dog anerkend- 
tes,vistnok for føoste gang indenfor vort 
lille samfund skærmende pigtrådsmure.

Ihvorvel vi måske i ovenstående har 
tilladt spagfærdigt at påpege nogle få 
mangler eller tilløb til stilbrud i opfø
relsen af "Det lille Thehus", står det 
fast, at Finn Karlsson, lektor Stubbe, de 
23 dekoratører, scenefolk, regissører , 
sminkøser og påklædersker, suffløsen Inge 
Jonasson ( der må have kedet sig bravt i 
sin uvirksomhed ) , og de 28 optrædende i 
aftenens to stykker kan notere sig en so
lid succes.Dekorationerne - ligeledes ud
arbejdede af arkitekt Finn Karlsson,der 
havde påtaget sig det uoverkommelige 
hverv at tilbringe såvel eftermiddag som 
aften herhenne i de to forgangne måneder 
i sin egenskab af iscenesætter - var for
midable , og for aftenens teaterprogram 
skal Steen Juhler og Birthe Nissen have 
velfortjent ros. I dette nævnes det, at 
"..........Metropolitanskolens Teater har ikke 
brudt med den gennem årene opståede lini- 
e", og fuldtud kan vi slutte os til orde
ne, men vi vover at tilføje, at linien er 
blevet både længere og mere omfattende 
ved dette års forestillinger . Linien pe
ger fremad,og nu venter vi blot på lones- 
co og Beckett , hvis stykker er som skabt 
for Metropolitanskolens Teater intime sce
neforhold.

svib.



METRO
POL1TA

HVID JUL
Under fællestitlen "Skol
ens mærkværdigheder" of
fentliggjordes i 1954 og 
1955 en række digte, hvis 
forfatter var "Clas"alias 
Johannes Møllehave,Metro- 
politanerrevyernes navn
kundige fader.Det følgen
de er hentet fra PLAT®s 
julenummer 1955-

NERSAM 
FUNDET 

INDMELDELSER MODTA 
GES AF FORMD..EKS 

iPEDITlONSCHEF J ' 
lUND.VISN.MtN.,V. j 
LmaRTENSEN-LAR A
BSEN, OG AF SEKR. 1 
■fhøjesteretss. >j

HELSE rå
k x.

Sikken voldsom trængsel og alarm - 

det er koldt, og man må gå sig varm. 
Vi er samlet i en klump, det sner, 

døren åbnes først om ét kvarter. 

Det er trist at stå så tidligt op, 

kulden jager gennem hver en krop... 

Inde tændes adventskransens lys, 
ude er der is og kuldegys 

gys, gys, gys,...o.s.V.

Men nu kommer der en lærer, og 

til at slippe ind vi nok får lov, 

døren åbnes, man vil strømme ind, 

kredsen sluttes med begejstret sind; 

børnene de hooper rask afsted, 
de vil nemlig også gerne med, 

men det store håb går helt i vask, 

læren smækker døren med et smask 

smask, smask, smask,...o.s.v.

Når der så bli'r åbnet af hr. Bach 

er der ingen til at sige tak, 

ude i den snebedækte gård 

hele klumpen som en istap står, 

klaprer tænder og ser kolde ud, 

alle har de fået gåsehud, 

kulden farver den så gustengul 

- de skal også vide, det er jul 

jul, jul, jul,...o.s.v.



NORDKIS 
CHOKOLADER

DRIK
LISDCRF-MÆLK

Wobler for beres hjem

Barcelona 
ORIS 
AND

c.14242.

Th. Hansen
Kolonial . Kaffe . Vin . Tobak 

Struenseegade 37 . Nora 7409 
Ekstrafin Kaffe — altid friskmalet

ANTENNE SPECIALE

Rantzausgade 64. LUna 20 80 
Fælles- og enkeltanlæg monteres

DMC
ISBAR

gør hjernen klar 
på soft-ice bar

hos
R. ANDERSEN

jagtvej 23

HÅNDARBEJDS- OG SYGARNER

Mejeriet „Trio“
P. Wimim-Aiidersen

Borups Allé 123 . Tif. 34 12 92

Jesper Brochmannsgade 6
Tlf. 555441




