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EDERVORLEDERVORLEDERVORLEDERVORLED I IIP LATON
Prinsesse Annemarie 
Kronprins Konstantin 

de Gaulle 
de Sade 

Hækkerup 
Konny-boy 

Issituationen 
Leif Panduro 

Bisgård 
Mac Mi lian

Lektor Steen, 
og alle de andre gæve gutter.

Ja undskyld--vi er vist lidt bag
efter -- men alligevel, ikke? Det 
kan man da ikke nænne at fortænke 
os i, vel? Vi syntes bare, nå-- 
Det er jo efterhånden sivet ud, at 
lektor Steen endnu engang skal le
vere oldævl til Det kgl. danske 
hof. Men kan det forhøje det un
ge pars lykke, samt formilde det 
græske folk, at Annemarie er stærk 
udi dets mytologi, så-- 
For at få det overstået straks: 
Ham de Sade viser jo både i og 
udenfor retten mere go' gammeldags 
kongeværdighed end det unge trolo
vede par tilsammen, ære være ham. 
Og så glæder vi os i øvrigt til 
værket om "Marquis de Schnob".

PLATON fryser hermed resten ned 
til en anden god gang.

TAK'.

VORLEDERVORLEDERVORLEDERVORLEDERVO

Organ for Metropolitanskolens disciple.
9.årgang, februar 1962/63. Medlem af Dansk 

I:::;:::::- Sko 1 eb lads råd , tilknyttet European School- 
magazine Association. Oplag : 1000. Efter- 
tryk uden kildeangivelse forbudt. Artikler 

I:-:::;::: der ikke er forsynet med mærke behøver 
i:;:;:::: ikke nødvendigvis at udtrykke redaktionens 

mening.
Ansvarsforsikret redaktøs: Birthe Nissen. 
Forretningsfører og lay - out: Klaus Nord- 
feid. Tegner og Skribent:Søren Vinterberg. 
Skribenter: Michael Kosteljanetz og Claus 
Kaas. Tegner: Jens Olesen. P.D.A.S. :Steen 

Petersen og Søren Vinterberg. Skri- 
ver: Klaus Witt.
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v. S-stationen

Den sidste skoledag før jul helligedes, traditionen tro, juleafslutningen med 

festlighed og højtidelighed i fin blanding. Måske vil læseren synes, at denne 
anmeldelse er lidt forsinket, men hertil må indvendes, at en så smagfuld afslut
ning på det gamle år bør omtales.
Efter et par timer i de respektive klasser, med fjas og knas, begav man sig til 
gymnastiksalen, og her blev man i sandhed glædeligt overrasket. Efter rektors 
tale diverterede Kirsten Buhl Frederiksen, Ingerlise Jensen og Anne-Geske Glahn 
os med sange af Mendelssohn og Bach, og viste, at de alle tre går rundt med en 
operasangerinde i maven. Herefter læste Susanna Djurhuus en julefortælling af 
Hans Kirk, Det var en fin præstation, selv om hun manglede lidt mikrofonteknik. 
Kirsten Buhl Frederiksen læste H.C. Andersens: Grantræet på klassisk vis, og og
så det mestrede hun. III ks. sang, med den for dem særegne bamlighed, Barn Je
sus, og bekræftede, at mange flere bør deltage i skolens kor. Men det er vel 
blot den sædvanlige sløvhed, der gør, at skolens kor kun er en sekstet. - Lektor 
Busch læste juleevangeliet uden store falbelader, men på en sådan måde, at man 
hørte efter.
Alt i alt var det en dag, som med megen værdighed holdt juletraditionerne i 
hævd, samtidig med, at den var dejlig utraditionel.

-nisse-



...alle elevers ønskedrøm,det 
skulle da kunne lokke skolens 
slumrende skrivende talenter 
til blækhuset. Det er i hvert

Enqueten
fald meningen,
et oplæg til 
hvor jo alt

når PLATON som 
eksamensjaget ,

beror på et godt
forhold ,mellem lærere og ele
ver, udskriver EN ENQUETE ov
er emnet. Og lad det så være 
sagt én gang for alle:Det ud- 
ta les 'angkæt'. Husk det så,

DEJEEILILE

nu vil vi ikke høre 
det!

Nogen indføring i 
altså overflødig, og

mere om

emnet er 
vi skal

blot henstille til de talløse 
indsendere, der vil benytte 
lejligheden til at føre ufine 
stød under bæltestedet på e- 
ventuelle fjender hinsides 
plankeværket i de kommende 
numre (enqueten løber så læn
ge der er stof til det, men 
skriv hellere indlægget n u!) 
vi indprenter: gør indlæggene 
KORTE og KLARE. Maximum er 
ca. 400 ord, minimum er ét!

liv ? PLATON er ikke den,der 
kvæler en sag i ensidighed , 
og desuden kunne det da 
være, at der var en discipel, 
som - anonymt for modentlig - 
havde mod til at fremsætte 
nogle betragtninger over sit 
og sine medpatienters ad- 

! færdsmønster i sammenligning 
( med det, man venter af dem.

Man skal intet forsværge, og 
også ANONYME INDLÆG KAN VENTE 
OPTAGELSE til begge enqueten 

Kort sagt,vore herrer og 
damer: Skriv med rødt blæk, 
svovlstift eller flammeskrift 

. send bekendte på den anden 
side gedulgte kærlighedserklæ
ringer 
dringer,
eller 
skriv

eller åbenlyse udfor
lad

si rupen
harmen sprutte 
kline sig ud,

hvad som helst,
skriv! Nu er chancen der

men 
den

kommer måske aldrig igen,grib 
den i flugten, og GIV DEM KA
NEL - begge partef!

Vort håb er at starte en

...Jo, jo. Fair play var alt
id vort valgsprog, eller som 
de gamle romere sagde: audit- 
ur et altera pars!

Hvem siger, at lærere ikke 
har ønskedrømme, og hvem sig
er , at de ikke har lyst til 
at indvie os i dem 3 Det er 
alligevel de særeste episoder 
fra privatlivet, vi af og til 
får indblik i, så hvorfor ik
ke også det åndelige privat

ELEVS
strid 
sker, 
blive

mellem guder og menne- 
hvorfra der ikke skal 
sten på sten tilbage.

r ikke vort håb til skamme!
alt 
Ide

skolen i atomet under 
kampskrig

Silkegade

Skolens leverandør NYT NR

POUL HOLM
11 København

C 1122



Lige siden den 1. jariuar har 
den danske presse haft et e- 
mne at skrive om, som den næst

en dagliga har udnyttet, nemlig 
pop. Dette lille, uskyldige ord 
får vrede mennesker til at fly
ve i harnisk og udgyde deres 
vrede i form af læserbreve,kro
nikker etc. Den 1. januar kom 
nemlig P3 i æteren, og dagen 
derpå var snakken om æterbedøv
else, pop- og pipradio i gang.

Alle de unge, der mener, at 
pop er skadelig, har nu et sted 
at ty til, et åndehul, hvor de 
kan hjælpe deres nødstedte,pop
inficerede kammerater. PLATON 
har fået oplysninger og stof 
fra en organisation, der kalder 
sig UNGDOM MOD POP.Den er star
tet af fire skoleelever, somvil 
søge at give deres jævnaldrende 
kammerater op af sumpen,hvor de 
sidder infiltreret i pop og ø- 
regas. PLATON tillader sig at 
citere fra den af organisation
en tilsendte artikel (pladsen 
tillader ikke at bringe den i 
sin helhed) :

"Af hvilke grunde anser vi 
pop'en for kulturnedbrydende og 
fordummende? For det første er 
hovedparten af alle popudøvere 
talentløse. Allerede her narres 
popforbrugerne altså af popin
dustriens folk. Dernæst sløves 
befolkningen, ikke legemligt, 
men åndeligt af pop'ens ånds 
forladte refræner,der enten ik
ke har nogen mening eller også 
handler om kærlighed. Det stop
pes ind i ørerne på folk uden

hensyn til om det måtte have nogen kunstnerisk vær
di" Skrevet står,at pop'ens refræner enten ingen me
ning har eller også handler om kærlighed'.'.? Hertil 
må føjes, at det samme gælder for en masse operatek
ster, som har så dårlige og ækelt-klæbrige tekster, 
at man kun glemmer det fordi den ledsagende musik er 
genial.Endvidere står:" det er indlysende,at hvis der 
kun høres pop i hjemmet, hvor en teenager er opvok
set, vil denne vælge pop, hvorimod vedkommende sik
kert vil vælge klassisk, hvis dette er blevet spil
let for ham."

Musikradioen sender vist i følgende blanding: 
1/4 pop, 1/4 bedre underholdningsmusik,1/4 jazz, 1/4 
klassisk musik. - Når man hører det sammenblandet, 
kan man måske nok blive irriteret på den samvittig
hedsløse person, der sender Elvis Presley ovenpå Mo- 
zart, men det hænder så sjældent, at man sagtens kan 
nyde musikradioen uden at lide for stor sjælelig o- 
verlast. I artiklen står også:" Naturligvis skal der 
underholdning til, det har der altid været, men hvem 
har sagt, at den skal være talentløs, etc." PLATON 
spø'r bare, om underholdnigen er blevet værre end 
før? Pop'en for 20-30år siden hedder nu ever-greens, 
og regnes for en tand finere. Men mon ikke Elvis 
Presleys melodier ( som efter vor mening er gruop
vækkende) om 20 år vil være ever-greens?

Når man har læst dette angreb på musikradioen, 
spørger man efter en løsning på problemet, en recept 
til helbredelse af de popforsumpede. Men de fire i- 
dealister har kun angreb på pop'en,ingen forslag til 
en løsning. Kære pophadere: Når man kritiserer musik 
radioen, var det så ikke rimeligt, om man selv havde 
et konstruktivt forslag i baghånden?

Gold kritik har vi nok af,i stedet skulle de ra
sende modstandere hellere være taknemmelige for mu
sikradioen. Den kan blive en spreder af kultur, hvis 
den bruges rigtigt. Lad mig citere Rifbjerg og Pan- 
duro, som begge mener, at musikradioen vil yde sit 
bedste, så længe der er debat om den.Så det er jo et 
spørgsmål, om man skal ønske den væk. Derfor, kære 
UNGDOM MOD POP(Bagsværd Hovedgade 228, Bagsværd),kom 
med medicinen, først da har I en mission.’ -nisse-
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renerne tog en 
Stemme på,som 
om de var vane 
larver, men de 
ville bovne, at _  
vi skulle gå pågrund.

UA^W"

mand blev

Ijem vil du komme, Odyss«us, men vel di^ i vare 
Tor drab det hornede- kvau^, 6om 3rdusser pi.-Solgudens 
Thi hvis du ila^ter de ^k$ne,der a| guden Ap^l* 
Vil din 6nekke forlise, déi mandskab bli’r bølgernes bytte 
Selv vil du nå-teldii bjerh mange strabadser,

i^Xdc*n dér vil du plyndret a| bejlede kry.

blive i din lod^hvis dja,sLwter Solgudens k*

Endelig nåede vt land.; 
Øen wal solgudens kvag/



SPØRGSMÅL:

Bøj at give 
i hovedtiderne 
på latin!

Hvad hedder øen 
i Storebælt?

Hvilke konger 
levede Griffen- 
feid under!

REKTOR
KARL NIELSEN

Hvem har skre- Det aner jeg
vet "Stormaga- virkelig ikke
sinet"? (har aldrig hørt

om det)

Hvad døde Stir- 
ling Moss af?

Han døde under 
et bilvæddeløb 
(det var et sny
despørgsmål)

LEKTOR 
TANG

LEKTOR
STUBBE

LEKTOR
FOX MAULE

Er det ikke 
Sprogø, du tæn
ker på?

Chr firtal 
FR tretal.

Fr. 3, Chr.5., 
vist nok Chr 4.

Det ved jeg ikke. Jeg kender den 
ikke.

Han er ikke død. Jeg vidste ikke 
han var død.

De må gerne 
skrive jeg er 
dum.

Han futtede af 
i benzin.



ADJUNKT 
HAGEL

LEKTOR
RØNNAU

LEKTOR 
BUSCH

ADJUNKT
EL-ASS SVAR:

: give............ øh
i. ..ikke?

Det må være 
noget med donne 
.... jeg kan på 
fransk.

Øhm, do, datum, 
do..dåre...hvor 
er du fræk, do 
das, dat.

Do, dedi, datum, 
dåre.

r III 
hr V 
r IV.

Fr 3, Chr. 5 og 
Fr. 4 må have 
givet ham fri. (øh) +

en kender jeg 
kke.

Det er 
en dame

Tænker du ikke 
på"Legetøj" ?Nå, 
det er vel ham 
Cavling.

Storebælt? er 
der overhovedet 
en ø? Det må 
være undersøi
ske rev.

Det var, lad os 
se..........Gorm den 
Gamle og ham... 
TveSkæg.

Det kan have 
været Sartre i 
hans mest ro
mantiske peri
ode .

Sprogø.

Chr IV, Fr III, 
Chr V.
Fr IV blev kon
ge samme år,Gr. 
døde.

Ib Henrik Cavling

an lever i beds 
te velgående. 
an blev hårdt 
året ved en 
lykke.

Jeg har ikke 
forstand på væd 
deløbskørsel. . . 
Jeg så forleden 
et billede af 
ham i rullestol

Er det en 
filmhelt?

Han er 
græker.
En med 
heste i 
spand under
republikken Athen

Han er ikke død.



VINCARDGN
CeNTCR FOR
■■■II

Kunst „

følgende 

^□xb&nd s
spiller:

PAPA BU6

arnvcp..^
»ned den amet-ikcih/she 
sangerinde

ROSITA THOMAS
s&NDa^ 

JRMS6SSI0N

M

FORFRISKENDE

Den 13.februar tog MDR sig omsider sam
men til at stable et arrangement på be
nene. At skolens disciple bliver ånde
ligt forsømt, kunne man se af det over 
al forventning store fremmøde.
Adjunkt Hagel indledte kort en rakke 
film, der skulle belyse, hvorledes man 
- gennem propaganda - tit og ofte for
drejer sandheden i de sagsforhold, der 
fremstilles.
De der håbede, at hr. Hagel ville komme 
ind på, hvorledes - efter hans mening - 
Aksel Larsen propagerer ved hjælp af 
.brækkede ben og gamle mødre og søger at 
bringe kommunismen ind af bagdøren,blev 
sørgeligt skuffede, Hr. Hagel udtalte, 
at han ikke ville beskyldes for at pro
pagere for sit eget perti (1).
Efter filmene startedes en livlig di
skussion, omend i et noget livsfjernt 
plan« man søgte at finde en adækvat de
finition af propaganda. Det var meget 
vanskeligt, og lettere blev det ikke, 
da man ville skille oplysning og propa
ganda ud fra hinanden.
Mangen en discipel greb ordet og sagde 
os i mere eller mindre retorisk afsleb- 
ne vendinger mangen en sandhed om li
vets og samfundets råddenskab - men de 
men de havde ligeså svært ved at finde 
nogen konklusion som en teologisk pro
fessor. Det er også ret håbløst. Som et 
eksempel på håbløsheden blev det også i 
diskussionen nævnt, at propagandafilme
ne var lånt dels af Hjemmeværnets Op
lysningstjeneste og dels af U.S. Infor
mation Service, Men et beviste aftenen« 
Jes Schiøler har stadig de samme strå
lende ideer om, hvordan vi skal klare 

problemerne i verden - og han forkynder 
dem med de Samme store armbevægelser og 
den samme ildhu i stemmen - men om han 
driver propaganda eller saglig oplys
ning, det tør vi ikke udtale os om.

- En gammel redaktør -

LÆSKENDE

Man kan kalde den forbenet, skolen, men 
mon ikke snarere det er en stærkt frem
skreden forkalkning, der præger den. 
Det var lidt af et chok at se stillad
ser og en masse mennesker reparere vore 
hovedtrapper en dag i december. Hvorfor 
gjorde de dog det?
Katastrofen var sket. De sortseere, der 
længe havde mumlet om skolens åndelige 
forfald fik nu nyt stof: Den forfalder 
også i det ydre. - Et er,at den forfal
der, det har vi jo længe vidst, men at 
tilmed er blevet repareret, ja, det er 
så chokerende, så nyt, at lugten af ma
ling opkvikkede til futuriske drømme. 
For tænk hvis:
Vi fik dobbelte vinduer, 
vindueskarme og -rammer blev malet, 
stole blev reparet, 
der kom elevator, 
intim indirekte belysning, 
gardinerne blev vasket, 
(eller hva’ med nye), 
der kom svingdøre ved gangene, 
renere håndklæder på toiletterne, 
garager til disciplene, 
og tæpper på gulvenej
Sikke perspektiver!

- nisse -



J^vor var I alle henne i 
tiden mellem d. I.og d. 2. 
januar? Medens I højst sand 
synligt sad hjemme og gas
sede jer med mere eller 
mindre ligegyldige ting,var 
vi ca. 15o unge mennesker 
fra København og omegn, der 
tog mod til sig og deltog i 
DKG' s nytårslejre, - DKG- 
Dansk Kristelig Gymnasiast
bevægelse , Ordet "kristelig" 
har jo en afskrækkende virk 
ning på de fleste af os,det 
taler, mener visse miljø
skadede mennesker, tydeligt 
for hele sådan en lejrs 
forløb, men disse mennesker 
skulle, før de fremsatte en 
så absurd mening, selv prø
ve at deltage i en lejr, 
"Nej", siger de, "vi er a- 
theister, og vi vil ikke 
høre nå el den snak om Je- 
susi Mon mange af disse "a- 
theister" overhovedet aner, 
at ordet atheist betyder 
gudsfornægter? Næppe.
Sandheden er, at på disse 
lejre kommer man i det sto
re hele enten for at høre 
gode foredrag eller slet og

Bloch’S Bog Clearing BRUGTE

SKOLEBØGER

Skolernes mellemled ved 
udveksling af skolebøger og 

Indbindingscentral

KØBES BEDST 

HOS 

BLOCH

FIOLSTRÆDE 34 

Byen 2462-6556 

7804

Enocb
DANSESKOLE

°C

NO 300

^øbenkaonA ^apetmagaåln

Hostrup Have 60 GYMNASTIK-

F*^E™DER MitawPENSLER ^p^^

OG ifc-——-w-rrfT--:

KUNSTNERARTIKLER

8385
ved Lis og Enoch Viggo Pedersen

ret for at være sammen med andre unge. 
Hver lejr har sin linje , som så følges, 
belyst ved foredrag eller ved diskussi- 
onerj disse foredrag er ofte af en me
get høj kvalitet.

Jeg skal ikke knibe udenom ved at si
ge, at disse lejre ikke har spor krist
eligt præg, det ville være at lyve,nav
net i sig selv siger det jo.Der er stu
diekredse om forniddagen,hvor der enten 
diskuteres om de afholdte foredrag, el
ler en eller anden bibelsk tekst. Her 
får man for en gangs skyld lejlighed 
til at sige sin mening og forsvare dei) 
uden at man behøver at bruge dyre ban
deord.

Jeg var selv med på DKG's lejr for 
første gang, det var på Jonstrupvang,og 
det bliver ikke sidste. Dermed er alt 
sagt . Tak til PLATON fordi vi måtte få 
denne lille artikel med.

DKG + ego

2 nye 6 ganges 
hold 

begynde r 
e»ideh i 
Marts

■■■II
ST. KONGENSGADE 21 '

Telefon Palæ 170



Regeringen er gået - regeringen leve!
Midt i den kolde vintertid er der fo

regået en gennemgribende udskiftning af 
medlemmerne af den "hårde kerne" i skol
ens foreningsliv, eller med andre ord: 
Metropolitanskolebs Disciples Råd har 
fået ny ledelse.

Eftersom lovene for rådet ikke har 
været offentliggjort i to år, og efter
som MDR ikke i år ligesom tidligere ud
sendte en kort orientering til skolens 
ny disciple ved årets begyndelse, skal 
det lige nævnes, at ledelsen vælges af 
rådet og består af fem mand. Dens offi
cielle navner Forretningsudvalget, og i 
følge lovene er dets opgave at "lede og 
koordinere arbejdet i de forskellige ud
valg".

TRE MAND GÅR AF I UTIDE.
Selvom det ofte er sådan, at FU tilli 

ge varetager en stor del af det prakti
ske arrangement af foranstaltningerne, 
kom det som noget af en overraskelse, da 
formanden Klaus Witt i sin beretning 
sluttede med at bemærke,at han ikke læn
gere havde tid til at bestride hvervet 
som formand for forretningsudvalget, og 
at dette var grunden til,at hans embeds
periode, der ellers var forløbet fuldt 
tilfredsstillende, som det fremgik, måt
te slutte midt i skoleåret, og samtidig 
grunden til,at det rådsmøde, der havde 
været varslet allerede to gange tidlige
re uden at blive noget til, først nu løb 
af stabelen.

Man undredes i det stille og dulgte 
sind over, at de resterende fire medlem
mer ikke havde været i stand til at stab
le rådsmødet på benene, men en slags 
forklaring fik vi deri, at tillige FU- 
medlemmerne Bo Carlsen og Niels W. Bruun 
ønskede at trække sig tilbage, angive
ligt ligeledes af mangel på tid. Disse

I løbet af én måned har 

MDR afholdt ikke mindre 

end 3 rådsmøder, et or

dinært og to extraordin- 

ære . Mødeprocenten ved 

de to første - det sid

ste finder sted efter at 

PLATON er gået i trykken- 

var usædvanlig ringe, kun 

ca. 50%. Dette er ryst

ende dårligt i betragt - 

ning af, at det er valg 

og lovændringer,der star 

på programmet. Vi oprid

ser kort sagen indtil nu, 

den 20. februar. Red-.x_____________ _______________ >

MDR



havde ikke engang fundet 
det umagen værd at give 
møde ved rådssamlingen, 
så man tør vel formode, 
at de ikke ligefrem har 
slidt sig op i MDRs tje
neste, nar der ikke en
gang var nok til, at der 
kunne aflægges beretning 
for rådet om det.

Klaus Witt må hædres 
for sin indsats i efter
årssæsonen, og beretnin
gen som sådan godkendtes 
da også af forsamlingen.

DET NYE FU.
Hannah Christiansen og 
Hans Werner Jessen fra 
det siddende sekretariat 
ønskede at fortsætte i 
deres stillinger som se
kretær og kasserer,og de 
nyvalgte - Frederik Hee- 
gaard, Steen Juhler og

Knud Kristensen - fordelte posterne som 
formand, propagandachef og arrangements-- 
chef mellem sig.

Der er håb om, at dette forretningsud
valg tager en hidtil glemt side af MDRs 
virke op, idet der mumles om talrige re
former af "social" karakter.Rygning i fri
kvartererne for III G, matterede ruder i 
dørene til drengenes toiletter i gården,en 
telefonbox for eleverne og meget andet næ
vnes, men muligvis når det ikke nogensin
de at se dagens lys som realiteter.

NYE LOVE - OG MÅSKE NOK ET NYT FU. 
Rådssamlingen den 28. januar nedsatte et 
udvalg til gennemgang af de gældende love 
med eventuel revision for øje, og den 18. 
februar sammenkaldtes på udvalgets foran
ledning til extraordinært rådsmøde,hvor 
udvalgets forslag fremlagdes for en - som 
det synes: altfor sluttet - kreds af med
lemmer af rådet.

Der stilledes som supplement til udval
gets forslag en række andre, mere vidtgå-- 
ende fprslag om de forskellige instansers 
beføjelser, og processen trak sådan ud, at 
det blev nødvendigt at hæve forsamlingen, 
inden man var nået til noget resultat.

Som sidste punkt på dagsordenen varslede 
Hans Jessen, veteranen indenfor MDR's ar
bejde af de siddende FU-medlemmer et mis
tillidsvotum til det siddende FU - hans 
eget'. Han mener, at valget er gået ulov
ligt for sig, og at der vil opstå så store 
samarbejdsvanskeligheder for det nuværende 
sekretariat, at intet godt kan forventes 
af den forhåndenværende situation. Det er 
derfor det andet kardinalpunkt på dagsord
enen for det extraordinære møde den 22.fe
bruar - det første er vedtagelsen af et 
nyt sæt love. Gid mange giver møde!
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Hændelsesvis undgås det ikke, at en længsel efter de længst svundne tider griber én, når 
de gråhærdede gubber, som i en fjern fortid søgte lærdom i Metropolitanskolens auditorier på 
Frue Plads, og som nu beklæder de højeste stillinger indenfor administrationen og åndslivet, 
efter eget forgodtbefindende øser en hoben farverige erindringer ud over os, børn af den anti 
individuelle velfærdsstat.

Op imod Jul udsendte hele tre velmeriterede metropolitanere deres memoirer til offentlig
hedens underholdning; først og fremmest forfatteren Henning Kehler, der har afsluttet 2.bind 
af sine livserindringer med titlen "Metropolitaner". Samtidig--mere præcist den 9.november— 
trykte Politiken skovrider Chr. Reventlows kronik "Gensyn med Mikkelsen", der besvaredes el
ler rettere suppleredes af Jacob Paludans kronik "Og solen randt over den ædle plads" den 25.

Skønt titlen på Kehlers bog altså lader ane en omhyggelig behandling af skolens virkninger 
på en mands liv, opfyldes forventningerne ikke ganske, al den stund kun fire kapitler af bo
gens ialt 25 kapitler handler om vort hæderkronede institut.

De fire kapitler præges iøvrigt af samme mangel på svingende følelsesliv som resten af bo
gen, en tør, konstaterende form, der giver én et indtryk af, at Henning Kehler føler sig;som 
så glimrende en forfatter, at han ikke engang behøver gøre sig nogen ulejlighed for at fængsle 
tilhøreren. Han gider ikke rigtig lægge stoffet tilrette, så læseren bliver spændt på fort
sættelsen, men det skulle han nu lægge sig efter, hvis hans talrige bebudelser af seks-syv 
fortsættelsesbind skal bære frugt.

At han har talent fører han sin dansklærer, Henrik Bertelsen—hvem han i den anledning har 
viet et helt kapitel — som vidne på, og det er vel også lidt omsonst at betvivle talentets til
stedeværelse hos en forfatter, der i halvfjerdsårsalderen udsender sine memoirer og altså har 
kunnet leve af talentet så længe.
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nir Da 
gir torbi

Af velfærdsstatens nedbrydende betydning for udviklingen af det individuelle særpræg får man 
et betydeligt klarere indtryk gennem Reventlows og Paludans kronikker—og herfra stammer længe 
len efter de svundne tider. Tænk at have oplevet—på tilbørlig afstand—"Abens" raserianfald, 
eller hans overmand, Stigaards, der nåede “den yderste stemmeudfoldelse, der kendes udenfor 
operaen".

At personlighederne kunne være af mere positiv, livsbekræftende art end de to nævnte--der 
også kendes fra "Det forsømte forår"—understreger Paludan, hvis kronik udmærker sig ved en 
udpræget sans for den elegante humor, ved at slutte sig til Henning Kehlers ros af dansklære
ren Henrik Bertelsen, Paludans engelsk-do. Han har tilsyneladende ejet den sjældne, afslap
pede ironi, som man kun kan holde ud, hvis den optræder hånd i hånd med dybtfølt sympati for 
sine ofre.

Fornøjelige er såvel Kehlers, Paludans som Reventlows erindringer, så fornøjelige, at man 
føler trang til af og til at høre de gamle gubber in natura. Hvorfor arrangerer MDR og Metro- 
politanersamfundet ikke nogle aftener sammen. Metropolitanerrevyerne, skolebladsarkivet, 
erindringerne om skoleskovturene og andre svundne traditioner må sagtens kunne fylde man^ 
fornøjelige timer.
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PÅ DEN ANDEN SIDE.....
..ER DER ANNONCER, SÅ DE KAN LIGESÅ GODT BLIVE HER! 

AT TÆNKE SIG...
at nogen troede, at 
dette var en kopi af 
"At tænke sig"'.
VOR LÆSER: Skidt ko
pi , hva'.
VI: Plat uhøflighed 
vi nok af, Tak'. Og 
så e r det altså 
ingen kopi. Fyyyyyy, 
Skam Dem noget!

VOR LEDER:

OTTE HOVEDER PÅ FAD
På midtersiderne af 

vort tillæg PLATON 
findes hovederne af 
otte lærere; der kan 
man se, så havde de

GLIMT AF DEN ARBEJD
ENDE REDAKTION

I glasset er der syl
tede agurker, og det 
er naturligvis her
ren ti 1 ven
stre, d er ør 
Nordfe Id.

FRA HOFFET 
....meddeler lektor 
Steen, at det skrid
er godt fremad med 
den lykkelige lille 
unge piges studier.
Efter lektorens ihær
dige anstrengelser 
er det lykkedes at 
instudere en flyden
de udtale af ordet: 
kon-stan-ti-no-po-li- 
ta-ner-in-de. Lektor 
Steens store indsigt 
har sikkert været 
til uvurderlig nytte.

TØJLESLØS GADEUORDEN
Nu har Fanden atter 

været løs i Laksega
de, og fem laks er 
gået på land af 
skræk. Nu må det væ
re på tide, at myn
dighederne gør noget 
ved dette uvæsen,der 
har stået på i mange 
år nu. Vi ved meget 
vel, at politiet har 
personalemangel, men 
denne sag kræver hur 
tig løsning. Vi ven
ter på et udspil,hr. 
Justitsminister.

SAGDE DU SLIPPE?!?!?

Kære Juhler! Tak for 
dit brev! Det er så 
sjældent,vi modtager 
brev her på redakti
onen. Så meget desto 
større er vor glæde 
over at afslå at 
bringe det.


