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Dagens mand.
Har læseren mon rigtigt set på den unge mand på 

forsiden, fuldt og helt mærket si;; såvel hvert enkelt 
træk som helhedsindtrykket, der jo netop dannes af en
kelthedernes sammenspil, ligesom når i naturen en ris
lende strøm.og en klukkende "bæk flyder sammen, danner 
en lille flod og bevirker, at denne nu b å d e klukker 
og risler?
Hvis han nu ikke har gjort det, så se dog nu! de, hvor 
tindrende lykkelig han er, den unge mand, og tænk igen 
nem, hvad det da også må betyde for ham,at han har nå
et denne store dag, målet for hans ynglingeårs hede, 
ubændige higen, fuldbyrdelsen af hans hidtige livsaf
snit. I hånden knuger han pantet på sin lykke, og hele 
hans unge, sportstrænede krop står spændt som en stål
klinge, åbenbart med alle sanser rettet mod de nye, 
store, der skal komme efter denne.

de dog den glød, der funkler i hans unge i'jenpar, 
som dog kun formår at tolke en brøkdel af de følelser, 
stemninger og håb, som griber hans sjæls strengein
strument og aflokker det sære, på en gang begejstrende 
og foruroligende klange.

Hans mund er ikke længere barneveg og blød, men 
fast, et udtryk for velunderbygget .beslutsomhed. dynes 
dette smil ikke tillidsfuldt og fremtidsfro at sige: 
Komme, hvad der vil, jeg er rustet til alt! Ja, lad 
blot selve LIVET komme, jeg skal klare det med! I miM 
hånd har jeg det, som er fuldt så meget værd som livet 
ja, mere til måske! Mig skal ingen få bugt med!

Hans øren synes anspændt rettet mod nuancerne i 
det sfæriske brus af toner, han hører, omend kun svagt 
endnuj et forjættende kor om den tilstundende epoke: 
en tid fuld af krav, men også i en tid fuld af gaver, 
synes det at lyde til ham gennem æteren.
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Selv hans velformede næse, 
sædet for hans ved års træning 
og hærdning fint udviklede lug 
tesans, stiler mod fremtiden, 
thi o^så dufte som aromata og 
krydrede briser meddeler sig.

Ja, tusinder er de sjæls
tilstande, der afspejles i 
hans unge ansigt, som alt er 
ifærd med at aflægge barndom
mens ubekymret glatte minespil 
for at give plads for fastere 
mer skarptskårne, men tillige 
så langt mere udtryksfulde 
træks den modne mands. Begge 
aldre repræsenteres vel end
nu i den unge mands fremto
ning - se til eksempel hvor 
barnligt ivrigt han synes at 
strække sin næve frem for li
gesom at være rede til at gri 
be lykken i kravetøjet, når 
den kommer forbi। men se også 
med hvilken selvfølgelig ele
gance den unge mand er klædt, 
hvor naturligt klæderne føj
er sig efter hans hele harmo
niske legemsbygning, i sand
hed et karakteristisk træk for 
den modne, handlekraftige mand. 
Netop denne dobbelthed i den 
unge mand, vi idag er samlet 
for at hylde - dagens mand,som 
man kunne kalde ham med et mo
derne udtryk - vanskeliggør a- 
nalysen af hans følelseskom
pleks i en grad, som den men
neskelige sprogkunsts beskri
velsesmuligheder ikke ser sig 
istand til at besejre, og der
for har vi ladet ham portræt
tere in natura på forsiden, 

thi i den afbildning der, for
nemmer læseren langt tydelige
re end gennem mange ord,hvilk
en alsidig udstråling, der ud 
går fra hans personlighed.

Ved dobbeltheden - illu
streres også kerne i denne ud
adtil ret beherskede, men ind
vendigt højt jublende verdens- 
stormers psyke. Thi den lille 
kække kasket, som kun sparsomt 
formår at dække hovedhårenes 
viltre lokker, er vel på den 
ene side ynglingens første 
stykke hovedbeklodning med så
kaldt "skygge", og som sådan 
tegnet på den indtrådte mand
dom, men samtidig er den dog 
og bliver en kasket, en hoved
beklædning, som i mere end et 
sekel har været regnet blandt 
børnenes. Og dette så efter
tragtede, sort-rød-hvide ud
mærkelsestegn bliver således 
den milepæl, der adskiller 
barndommen fra manddommen, den 
jævntflydende ubekymrethed fra 
den på een gang krævende og i 
rigt mål givende alvor, forbe
redelsen fra fuldbyrdelsen.

Thi nvad har vel hans liv 
været indtil denne lysomspænd
te dags hellige øjeblik andet 
end en beredelse, en færdiggø
relse, en udvikling af de hos 
det rørende ubevidste barn de
ponerede, siumrende anlæg, med 
det ene måls egnethed til det 
stærke, voldsomme, vældige , 
modsætningsrige, som hedder — 
— LIVET ! Omsonst og



lavt ville det være at stræoe 
efter huen og dokumentetblot 
for deres egen SKyld - thi 
hvad er vel en hue uden hoved 
andet end markens lilje berø
vet sin stængel: en tom pynt - 
og fjernt ligger det ynglingen 
pa vor forside, såvel som hans 
halvandethundrede åndelige 
blodsbeslægtede, disse løver 
og løvinder i en nær fremtids 
intelligens-fauna;den samfunds 
gruppe, vi med en altfor slidt 
vending, men dog med lige stor 
ret Kalder : olomsten af Dan- 
marKS ungdom.

PLATON, som disse unge har 
Isrt at kende som et organ for 
saglighed, fyndighed, sandhed 
og i det hele vederhæftig jour 
nalistik, har - evigtungt, som 
det er - set talrige generati
oner som denne komme til sko
len som ubeskrevne blade og 
forlade den veludrustet til li 
vets farefulde sejlads। og det 
er derfor med så meget større 
vægt - og samtidig med større 
grund til optimisme - at vi ud 
trykker vore allerbedste øns
ker for Jer unge i det nye, i 
nu går ind til. Vsr blot altid 
som nu ungersvenden på forsi
den er, og I som føler med Jer 
selv, at I også er hver især: 
På een gang åben og vagtsom, 
på een gang tillidsfuldt afven 
tende og beslutsomme. Kort 
sagt: Vis, at tævene har 
skærpet anden.
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JW, Bh™®®®®®
Der er intet loft i den stue, 

hvor PH og jeg sidder, langt oppe 
er der bare en lille bjælke. Hvorfor 
den sidder der ,ved jeg ikke, for 
jeg formoder ikke at den understøt
ter. Stuens møbler er af forskellig 
art, - Jer er ultramoderne stålmøb
ler blandet med solide egemøbler, og 
i en af disse solide stole sidder PH 
med cigaret og briller.
Tillidsfuldt begyndte jeg at stil 
le de spørgsmål, som jeg med sir
lig blyantskrift havde skrevetned 
på en blok, og ordene gav genlyd i 
den højloftede stjies

Hvad mener Je om den store til
gang til gymnasierne?
Det er både ondt og godt, - jeg me
ner det er godt, at adgangen til 
gymnasierne er blevet mere demokra
tisk, men samtidig er det skade, at 
vi får så mange akademikere, for 
akademikerstanden er ingen sympatisk 
stand, - den er for hoven og enspo
ret. Ja, man kunne fristes til at 
kalde den en stat i staten.

Hvad vil De foretrække, man be
gyndte at læse fremfor poppen, som 
De har kaldt det meste af den ældre 
litteratur?

Jeg er ikke særlig litterær, og 
jeg er måske også for gammeldags. 
Men jeg vil mene, at det ville være 
udmærket at starte med Anatole Fran- 
ce, H. C. Branner, Knud Bønderby og 
Kjeld Abel,og i det hele taget synes 

jeg, at man bør starte med forfatte
re, der behandler moderne problemer 
med. et moderne sprog. Men alt dette 
gælder vel at mærke kun for den uin 
teresserede, thi den interesserede 
vil hurtigt- finde sin egen indgang.

Angående meget af den ældre lit
teratur, jeg betegnede som pop fordi 
dens problemer havde sejret, kan man 
måske sige, at der findes problemer 
som altid vil være almenmenneskelige 
Jet er rigtigt, men betingelserne 
for disse problemer er forskellige. 
Jeg mener, at de regler,der gjaldt 
for loo år siden i en almenmenneske
lig sag, ikke er de samme som i dag

Foruroliger det Dem ikke, at 
Teenagerlove ligger på hitlisten si
de om side med poppen?

Nej, det foruroliger mig ikke, 
thi fordi en ting får succes, behø
ver det ikke at være pop. Nej, de 
ting der er lavet kun for at få suc
ces, det er, hvad man forstår ved 
pop. Folkelig kunst er, hvad jeg vi 
kalde Teenagerlove. Folkelig kunst? 
Ja, det er et begreb, som kulturud
viklingen mere og mere bevæger sig 
bort fra. Navnet siger i og for sig 
alt, Men som eksempel på folkelig 
kunst, kan jeg nævne H. C. Branners 
Jeg elsker Jig, mine revueviser og 
Jeppe Aakjærs "Jens Vejmand".

dkolescenens repertoire?
For det første vil jeg sige, at man 
overvurderer den pædagogiske værdi

Damefrisørsalon „CHRISTEL"
Jesper Brochmannsgade 15 

Luna 3021
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og iøvrigr synes jeg, at repertoi
ret er for gammeldags. Det er no
get pjat at spille Hamlet for de 
unge, thi de kan ikke forene sig 

med den tanke, at personerne skal 
falde døde om i sidste akt. Dette 
må ikke opfattes som et angreb på
dhakespeare 
hen genial.

for han var simpelt-
Stort

at den ydre form i 
scenens stykker er 
Derimod synes jeg, 
gavnligt med noget 
de fleste tilfælde

set mener jeg, 
mange af skole

hans kone ligger på knæ og planter 
PH sætter sig ned og genoptager 
samtalen: Men alt det, som vi har 
kæmpet for, får de unge forærende, 
jeg tænker først og fremmest på 
sex og frihed. Ikke mindst er fri
heden vigtig, og det er vigtigt 
at bruge den på den rigtige måde, 
og da er det,jeg mener, at man sim 
pelthen skulle omdanne skolen, så

de unge fremmed, ledes, at den "kun" skulle være en
det ville være 
absurd, som i 

vel nok forstås
bedre af de unge end af de ældre.

Er teenagerne ikke for forkæle 
de i vor tid?

Det synes jeg ikke,man kan si
ge, thi forkælelse må være at skå
ne de unge for at se livets kon
flikter, det gør man ikke i vor 
tid, tværtimod, de bliver i høj 
grad stillet over for dem. Men det

opdragelsesanstalt til at bruge fri 
heden.

Hvad mener De om kunstens in
despærring i Rusland?

Der er ikke tale om,at kunst-t
en er 
end i 
nævne 
må de 
komme 
ne må

mere indespærret i Rusland 
den "fri verden". Jeg kan
nogle eksemplers I Amerika 

virkelig gode bøger ikke 
som billigbøger, mens de ger 
komme som dyre indbundne bø-

kan ikke nægtes, at de er mere for-ke
ger, hvorfor? tja, man vil vel ik-

kælede nu, end de var for nogle år 
siden, og det er vel først og frem 
mest på grund af vitaminerne, for 
pubertetsalderen bliver fremskyn
det, og teenagerne er i denne aldei 
fulde af kraft og indespærret liv. 
Pigerne mærker i særdeleshed deres 
magt ved at se godt ud og gå ero
tisk klædt.

Er teenagerne ikke fmr materi
alistiske?

Vi er alle for materialistiske, 
men det er ikke nok at have adgang 
til materialismen, nej,man må bru
ge den med kunst, mådehold og dyg
tighed.

PH krøller cigaretpakken sam
men og går en runde på gulvet- 
kaster et blik ud i haven, hvor

ud

at 
ke

have, at kunsten bliver bragt 
til et for stort publikum.
I Danmark foreslog Politiken, 

man skulle lægge de kunstneris- 
udsendelser sent om aftenen, i

stedet for at sende dem i den nor
male fjernsynstid.

Mennesket? Jeg tror ikke, at 
mennesket er godt eller dårligt på 
forhånd. Mennesket bliver skabt af 
vilkårene. Hvis frø bliver lagt i 
jord,der er skabt af dårlige tider
vokser der ingen rose op. Her er det vi rører ved na
zismen - frø bliver sået i dårlig jord, og
var på f orhånd
ville være sket

dødsdømt.
i ethvert

løvrigt mener jeg,
blomsten 

at det
land

tyskernes mentalitet er anderledes 
skernes.

jeg tror ikke, at 
end f. eks. dan



oynea De ikke, det er et lyspunkt 
at Deres kronikker skaber så stort 
et røre, og dermed får folk til at 
tanke? rænke? Nej, de tænker ikke, 
de sætter sig ned og nedfælder de
res fordomme på et stykke papir. 
De mener, jeg tramper på Dannebrog 
når jeg hævder, at Kierkegaard var 
reaktionær,fjendsk og en akademi
kertype .

Med hensyn til forholdet mel
lem Kierkegaard og mig,kan du slut 
te med et digt som Otto Gelsted 
har skrevet. - Du kan skrive det 
af fra et blad jeg har, nej, du 
kan få det med hjem. Hvor er det 
blad nu henne, det var mærkeligt, 
det lå her for lidt siden. Nå, her 
er det. PH læser digtet højt for 
mig, hans ord giver ikke genlyd i 
den højloftede stue, nej, de fyl
der dens
Du er som en mand der går 
på en mark og sår, 
og viser kornet den tillid 
at tro på dets kerne.
I stedet for 
som det nu er blevet moderne 
at gøre livet 
til en kierkegård.
Bus nr.314 gik snart, jeg gik nu 
I døren hilste jeg på PH s mulat
barn, og i haven hilste jeg 
på hans kone, der undskyldte, hun 
havde jord på hænderne.
..........sko mod havegangens grus, en 
låge, der knirkede, og en dreng, 
der havde glemt sit halstørklæde, 
der var tykt og blåt.

De unge som vælger at studere til statsautorise
ret revisor har taget de første skridt til en alsidig, efter
spurgt uddannelse - og dermed

til de store stillinger... 
Et interessant og kvalificeret arbejde udføres af de 
STATSAUTORISEREDE REVISORER, de uafhæn
gige, de uundværlige rådgivere. Uddannelsen er kræ
vende, men til gengæld tjenes der penge i hele studie
tiden. Der er altid brug for en solid uddannelse 
indenfor erhvervsøkonomien, og uddannelsen er vær
difuld, selv om studiet ikke fuldføres. De kan blive 
regnskabschef, økonomidirektør, kontorchef .eller pro
kurist i handels- eller industrivirksomheder m. m.
Når De får studenter- eller realeksamen, sæt Dem da 
i forbindelse med

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
Kronprinsessegade 8, København K, Minerva 9191. 
De kan få vejledende brochurer og fortegnelse over 
de cirka 650 medlemmer, blandt hvilke stillinger kan 
søges.

-Kaas-
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Vi har i den senere tid atter og atter set 
den påstand fremsat, at litteraturen i dov- 
jet efter Stalins død er ved at ændre sig
naler. Vi har set påstande om, at de unge 
sovjettiske digtere og forfattere har rejst 
oprørsfanen mod det kommunistiske partis e- 
nerådende kontrol af litteraturen i bovjet. 
For bedre at forstå, hvad det tilsyneladen
de er, de "unge vrede mænd" vender sig imod 
må vi gå et skridt tilbage i historien, 
-kort efter revolutionen kom de første di
rektiver fra partiets Man krævede kunstens 
og ganske særlig litteraturens brugbarhed 
som propagandamiddel og som væsentligt led 
i "folkets opdragelse til kommunismen" , 
hvilket samtidig vil sige,at forfattere ly

digt skal udføre 
de opgaver, par
tiet stiller dem. 
denere - i krigs
perioden - udvik
lede den russiske 
litteratur sig 
spontant, og uden 
partidirektiver , 
-den var nemlig 
opstået af en 
helt igennem pri
mitiv fællesskabs 
følelse, der hav
de sine rødder i 
kr igst ils t.anden. 
Udviklingen efter 
krigen kom til at 
gå i en hel anden 
retning end den, 
de russiske digt
ere og forfattere 
havde håbet på. 
-Den 14. august 
1946 blev digter
inden Anna Akhma- 
tova og satirike
ren Mikhail Zo- 
stjenko lyst i 
band, hvorefter de 
dekreter og direk
tiver, som måtte 
følge efter, kom 
som et lavineskred 
Efter man havde få 
et digterne til at 
forstå, at det var 
den "socialistiske 
realisme", det 
gjaldt-,kom en for
holdsvis rolig pe
riode, der ebbede 
ud med Boris Pas-



ternaKs "Dr. Zivago" og hele den proces 
der fulgte i kølvandet. Men Pasternaks 
kamp mod det totalitære regimes kontrol 
af litteraturen avlede større modstand. 
Nu kom de unge digtere til, og det er 
om deres kamp, vi daglig læser i aviser 
ae. Senest har vi med spænding fulgt 
den proces, der fra højeste sted har væ
ret rettet mod de yngste af sovjets dig
tere, først og fremmest Jevgenij Jevtu- 
shenku en digtsamling, som nedenståen
de digt er en del af:
Stalin har noget i sinde, 

han hviler kun.
Imå fordoble,! må tredoble 
vagterne foran denne grav 
for at Stalin ikke SKal genopstå 
og med Stalin fortiden -

Digtsamlingen vakte enorm begejstrimg 
hos den russiske ungdom, hvorimod Erus- 
tjof og dermed hele partiorganisationen 
modtog den meget køligt, den var jo sam
tidig et angreb mod dem selv ,da navnet
Stalin jo blot er en kliche, - der Kun
ne bruges mange andre navne. - Sagen re 
suiterede i, at han nogen tid derefter 
blev smidt ud af forfatterforeningen.
Dette skete Kort tid efter han ved et 
stort møde havde læst sit digt Babij 
Djar, der fortæller om den antisemitis-

På et møde i Moskva, der den 
14. maj 1965 blev holdt for 
forfattere og kunstnere, opfor 
drede ministerpræsident Erust- 
jof ikke "alle disse unge spot 
tere" til at tænke selvstæn*- 
digt , men udtalte, henvendt 
Jevtushenko: "Digteren forstår 
øjensynligt ikke så meget af 
vort partis politiK, har svin
gende opfattelser og vaKlende 
synspunkter angående kunstne
riske spørgsmål. Jeg vil gerne 
råde kammerat Jevtushenko og 
andre unge digtere til at værd 
sætte massernes tillid, til 1k 
ke at søge billige sensationer 
og til ikKe at tilpasse sig 
spidsborgerlige stemninger og 
smag" (!)
-De , som spørger mest, er de 
unge, de 19-20-årige, som end
nu Kan huske Stalins død og 
den landesorg, der fulgte.Nog
le år senere blev de i aviser, 
i radio og fjernsyn, i skolen 
og på møder præsenteret for 
me i Sovjet, som Erustjof så 
kraftigt benægter. Siden har 
JevtushenKo gang på gang p1- 
talt sin ret til at udtryKKe 
sig , som han selv ønsKer det, 
samtidig med han i sine digte 
kraftigt hae opfordret folK 
til at tænke selvstændigt:

Vi var ikke ræd for i snestorm 
at bygge 

eller for kugler på slagmarken 
vel?

Men vi SKælver ofte af skræk 
for en skygge 

- for en ærlig snak med osselv 



den begyndende afsranilisme; de forstod 
det ikke... - De mennesker, der trofast 
- i tykt og tyndt - havde fulgte Stalin, 
begyndte nu at ktritisere hans gerninger 
- de unge kunne ikke se sammenhængen , 
og de gik gang med at tænke - tænke-------  
selvstændigt, -rin af disse unge , Ro
bert Rosjdestvenskij, har skrevet føl
gende linier:

Vi diskuterer ofte 
raskere end vi tænker 
og vore tanker er ofte 
fri for alle slags lænker.

luen selv når den mangler logikkens bind 
i et eller andet stykke, 
priser jeg den som en lykke
denne utøjlede ånd !

For den viser, 
at vi er ved at finde os selv. 
Den betyder, 
at vi lærer at finde vor sjæl 
og skelne synder fra dyder. 
Den betyder, 
at vi ikke er svage, men stærke, 
at vi ejer den sande storhed 
- større end nogensinde - 
når vi ikke længere ønsker 
at leve i blinde !

IVIan har nu i Sovjet fundet på en ny 
metode til at lukke munden på disse u- 
tålelige unge digtere: Man tvangsindlæg 
ger dem på afdelinger for uhelbredeligt 
sindsyge . Hvormange det drejer sig om 
vides ikke bestemt, offentligheden har 
kun fået kendskab til 4 tilfælde. rit af 
disse er den unge forfatter Valerij Tar 
sis, der den 23. august 1962 - kort ef
ter han havde udsmuglet manuskriptet 
til "Den blå flue" ( bliver udsendt på

dansk til efteråret ! ) - blev 
arresteret af nogle KGB-f olk i 
sin lejlighed, l'sjerninkowski 
gade 4, lejlighed nr. 79» 5. 
sal ( telefon D 7-51-93 J, for 
derefter at blive ført til 
"PSYKONriUROLOGISK" anstalt, 
Zagorodnieje Chausseé 2, hvor
fra hans familie forgæves har 
forsøgt at få ham ud.
Lad mig slutte denne artikel 
med at digt af Jurij Galanskov 
som han kalder " h’T menneske
ligt manifest". Digtet stammer 
fra Føniks , som er en ille
gal publikation , modtaget på 
denne side af jerntæppet, ma
skinskrevet og bundet ind i ku 
lørt omslagspapir:

Tro dem ikke ----  
aviser, ministre,førere - 
tro ikke en !
Sejs jer - 
allesom ligger ned.. 
. .Oh oprørets hed længsel ! 
Riv det dog ned til sidste 

sten 
denne stats pilrådne fængsel! 
Det er mig, 
som skriger efter sandhed og 

ret 
Det er mig, 
som kalder til oprørets fest, 
som flå itu-Jeres sorte net 
vævet af løgne 
Jeg
lænket af jeres love, 
råber hen over dette pigtråds

hegn 
skriger det ud- 
menneskets manifest !

fh.-

Begynd med 
en god brugt

med 10.000 km garanti fra 
E. ROED-SGRE/VSEIV

Autoriseret VW-torhandler
Rantzausg. 68, N • Telt. LU *38 00 
Hvidovrev. 90 A - Hvidovre - *75 38 00 

v. S-stationen
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HAJER OG
Selv gode traditioner trænger til forny
else, og således også forårskoncerten, 
der nu i fire år har været fast tiloage- 
vendende programpunkt, når vårens livgiv
ende sol laser op for naturens umådelige 
båndlagte kræfter, .-.benbart havde solen 
også gjort noget ved MDHs bestyrelse, 
der havde udfoldet megen energi og op- 
findsomned, resulterende i en vellykket 
aften.
Først og fremmest var der jo - nåh, nej, 
det var sidst. lien korene under ledelse 
af hr. Berg og hr. Fogh var nu heller 1k~ 
ke at simse ad, lidt enighed om tidspunKt 
et for Mozart-canzonettens begyndelse hav
de vel ikke SKadet, men traditionen tro 
er det jo den spontane sangglæde snarere 
end den fuldstændige mesterlige udførelse 
der præger korvæTKerne. Solisterne i "De 
24 timer" overrasKede ved særprægede,men 
overordentligt musikalske foredrag, det 
må kræves, at Lisdorf for fremtiden sæt
ter melodi på sit "Mælk i næste uge" , så 
hans stemme ved den daglige træning kan 
nå det fuldkomne, som tydeligvis ligger i 
svøb hos ham.
1 de to næste afdelinger udfoldedes megen 
musikalitet - nu kombineret med virtuosi
tet - vokalt af Anne-GesKe Glahn og Kir
sten Buhl Frederiksen i duetten "Let us 
'.Vander" samt sidstnævntes smukke foredrag 
af ",J-eklas sang" fra Weyses "Wallenstein" 
Den instrumentale solistafdeling var som 
sædvanlig righoldig og afvekslende, for 
en stor del baseret på forårskoncerternes 
veteraner. Mozart kvintetten for klaver pg 
obo, klarinet, horn og fagot udførtes af 
Ebbe Monrad Møller på obo, Sten Hagen Pe

tersen på klarinet, Philip Thie- 
ry på horn og 'Viggo Kanding øh
lenschlæger på fagot , klaver
stemmen leveredes som til en del 
af de øvrige numre af hr. Berg. 
Sten Hagen og Monrad demonstredé 
atter deres fremragende spil i 
hhv. en Gade-fantasi og en Humo- 
resque af Carl Nielsen, ligesom 
de havde deres andel i aftenens 
smagsprøve på Spillemandsmusik. 
Det er tilsyneladende en særpræ
get musikform, og skønt den jo 
ligger langt fra de øvrige-på 
to undtagelser nær - "langhårede 
numre", var det ingenlunde af ve
jen, om den blev repræsenteret 
også ved kommende koncerter. Vi
olin- og cellostemmer spilledes 
af Torben Jacobsen og Bjørn Fa
nø .
Lad os straks nævne Lis Ander
sens fornøjelige og utroligt 
fingerrappe indslag i Bertha An- 
dersteins xylofon-stykke, det og 
Einar Hermanssons forrygende 
spanske folkemelodi på guitar 
var glædelige fornyelser i re
pertoiret , 
Violinen synes ikke at være så 
højt i kurs som instrument blandt 
eleverne, som det tidligere har 
været tilfældet, strygergruppen 
repræsenteredes alene af Torben 
Jacobsen, der sammen med Karen E- 
gesxov på klaver, foredrog et 
stykke af en >=chubert-sonate, 
smukt og sikkert. Var strygerne



sjældne ,vajedes det til gengæld 
op af en overdådighed af piano- 
virtuoser. Henrik Schulz lagde 
for med en sats af Bachs Toccaua 
i d-moll, efterfulgtes af Steen 
Jørgensen , der spillede første 
sats af Beethovens klaversonate 
i f-moll, Michael Kosteljanetz 
med Johs. Brahms'rapsodi i g- 
moll og Vibeke ^sterberg, der 
sluttede ræKKen med Pranz Schu- 
oerts imprnmptu i ias-dur. Alle 
fire Befæstede de den stilling, 
de ved tidligere forårskoncerter 
har vundet, som sande mestre udi

25 trak så aftenens sidste amatører, "the 
ramblers", sig tilbage , og med piber og 
trommer eller allenfals under udfoldelse 
af den højst opnåelige super-gigantic-hi- 
fi-stereofoni holdt "THE SHARKS" endelig 
deres indtog. I løbet af to minutter var 
salen på gloende pæle, hajerne lod ikke 
sten på sten tilbage af fordums velopdra
gen hygge , trommehinderne hang i laser, 
billedere på væggene vendte gysende det 
hvide ud af lærredet , gamle rekteo Bang 
roterede en ekstra gang i sit røde helve
de og så mer en nogensinde ud, som am 
han trængte til en asperin, og med uanfæg-

KØGENIW
JåJZCENTER

beherskelsen af de 85 
hvide.
Og så var der "the...

sorte og

, nej,for
pokker, først jazzafdelingen. 
Kosteljanetz og Hans Bloch swing
ede sig sikkert igennem Børge 
roger Henrichsens lidt for ve Ir- 
kæmmede "Præludium i c", og der
efter satte
Kester 
Tjalve 
um for 
eiser 
hvo e af

under
et Kæmpemæssigt or- 

ledelse af Henrik
et eftertrykkeligt pumkt- 
aftenens koncertudfold- 
med diverse jazzstykker 
kun titlen på det første

kunne høres. Det var Ole Kong- 
steds udgave af "Jumping at the 
woodside , et pragtfuldt nummer. 
Men nu da - næh , først kom "New 
Orleans Ramblers" og spillede 
til dansen i sangsalen , der nu
oprigtigt talt । 
i .aftenbelysning'
højde eng til daglig

e r hyggeligere 
; under bille«

Men kl.

tede Elvis-smil 
dunkede de fire

og taktfaste pelvis-slag 
violette hajfisk rytmen

ind i bygningen, til gulvet duvede og ta
get klaprede op og ned til hr. og fru 
Bach, hvor den blev trakteret med torden
kaffe.
"THE SHARKS" var tøbruddet selv i egen 
spaltede personlighed , en buldrende fos,
der bryder op med vårsolen
ned gennem slugter

og på sin vej
og kløfter river alt

med sig og giver plads for de nye spiren
de kræfter. Den opfindsomhed, der savne- 
des under selve koncerten - hvor var spot 
lightet, hvad blev der at den stadige 
skiften mellem scene- og gulvoptræden,den 
opfindsomhed havde forr. udvalget trods 
alt udvist ved engagementet af rockgut
terne. Lad dem bare komme igen til næste 
år, når de spiller så billigt, at over- 
sKuddet alligevel når op på højde med 
tidligere års —ca. 800 kr;

-svib-

QMAFIBK

ALLANBOTCHINSKY

PAPA BUE 

ARNVED MEYER 

JA2ZSEKSTEW 
med den. aiwikanake.©anger

R0S1TATH0HA5
3AM&ESSI0N 

aben. fra 
U^Jormiddog 
■■■I
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SONtMESOCJa
Kunne du tænke dig et frisk morgenjob i ferien med udbringning af 
S^NDAGSaVISnH, si ring til vort kontor NO 8061- eller kom herop 
en hverdag imellem klokken 9 og 17- og lad os se, om vi kan fin
de en rute måsxe netop i det kvarter, hvor du bor.Vi har udbring
ning over det meste af byen.

STUDERENDES KIOSK 
kontor: Nerrabrogade 1001, N.

Besøg 

model og hobby 
- Danmarks morsomste butik.

Vi fører de kendte

billing boats
- og iøvrigt alt i 

modelfly, tog, teater, 
racerbåde og -biler, 

værktøj, tidsskrifter og bøger.

MODEL OG HOBBY
TELF. BYEN 3010 . GIRO 73521 

AABENRAA 23 KØBENHAVN K
— Stedet, 

hvor modelbyggere mødes 

og udveksler erfaringer

...det er hos

MUNKSGAARD

studenterne

Bloch’s Bog Clearing BRUGTE

SKOLEBØGER 

KØBES BEDST
Skolernes mellemled ved „ FIOLSTRÆDE 34

udveksling tf stolebeger og HOS ->■»
1 n d Med 1 ngscentral Byen 2462-6556

BLOCH 7804

Københavns 
største 
udvalg i 
tapeter

Hostrup Have 60 
NO 300 - 8385



NØRREBROGADE 158 . TAGA 1013 .

lil septemper er det sko
lens fødselsdag, hurra-hur
ra—hurra i 1938 flyttede 
den gamle Metropolitanskole 
fra sin værdige bygning på 
Frue Plads til det skumle 
Nørrebro , hvor den fik en 
danserestauretion $om nær
meste nabo. 25 år på stedet 
og ialt 775 år. De mange år 
er jo ikke just gået spor
løst hen over inventaret, 
men bevares , alt har sin 
charme.
Men til sagen: I dagens an
ledning er vi en kreds på 
den gamle skole, der mener, 
at oldingen bør fejres på 
værdig vis. Og det forløse
nde ord som guderne sendte 
os var "revue".
Ja , vi synes , at en revue 
ville være på sin plads, og 
vore talentspejdere har al
lerede indfanget"frivillige" 
med grønne løfter om kon
trakter med Fritz nuzicka 
eller Volmer Sørensen efter 
eget valg.

Da det ville være for stort 
et arbejde at finde discip
le til at komponere musik
ken , vil vi nøjes med at 
drage særprægede viser frem 
og hertil skrive nye bid
ske tekster.
Dog, også de skjulte talen
ter bør have deres chance 
for at kunne sole sig i pro 
jektøremes hede lys. Det 
være sig skuespillere,smin- 
køser, teknikere, etc. etc. 
Skulle der findes disciple 
som monne have lyst at age
re, musicere, skrive, smin
ke, feje , reparere , bedes 
disse venligst henvende sig 
til P-^ATONS redaktion efter 
sommerferien.

God ferie!
Kærlig hilsen fra Nisse, 
Klaus, Vinterberg, Kostel- 
janetz, Heegaard og
Jens Olesen. -

Slanke bukser,der holder 
-også pressefciderne.

Polyester, ternede eller 
ensfarvede til 44,So og 
59,85.

Stort udvalg i Wrangler- 
bukser og i luvfast fløjl.

Altid nyheder at se
hos

Herman E.



HUSK!
VOR SMADDERFOR-

DELAGTIGE A B O N *-

NEMENTSERVICE .

Herrefrisør
v/ W. Schrøder

Jagtvej 25 - Ægir 4404 
Klipning 4,00 kr.

Jagtvejens
Tobak- og Vinhandel

B . CHRISTENSEN

Jagtvej 1, København bU Telefon 343041

KNALLERT -
S. Winsløw

JAGTVEJ 25 A
KØBENHAVN N TEL FFO N Æ G I R 70 v

Gælder det 
"s* musikinstrumenter 

gaar man i egen 
interesse til

Skoubogade5 - 11636

‘‘BøligStil
BENNY PEDERSEN

FALKONER ALLÉ 75 TELF. FASAN 82 Bl

Viktualier & 
smørrebrød

så

»JYDEN«
R»nij«u»gad» 35 B - Ilt Nora 4412/

Gode priser gives for 
velholdte plader med 
Elvis, Cliff og dhadow

PLADEF0RRETN1NQEN
CONCERTA
Tornebuskegade 3 (v/ Nerreport)

pil til HOLM
TLF, C. 1122

MINERVA 1062
POSTGIRO NR. 269 82

SILKEGADE 11 

(OVER FOR BIKUBEN) 
KØBENHAVN K

Fr. Haagensen, 
Vin-Kolonial-Kaffe. 
Borups Allé 6.

Telefon Taga 2010



Karoline-mælkepop i Kø- 
benhavn, Esbjerg og Kold- 
ing er ungdommens eget 

Y faste mødested! Her er nyt 
• og anderledes - her er helt 

i pagt med ungdommens 
smag og interesser, fordi de unge 
selv er med til at bestemme!

Hos Karoline sker der noget hele 
tiden — ønske-musik veksler med 
sjove radioudsendelser og levende 
underholdningsprogrammer. - An
ders Dahlerup vælger de nyeste 
plader, endnu inden de kommer på 
‘markedet. Ved pladebaren kan hver 
især høre sin top-favorit. Karoline- 
mælkepop har også sin private ra
dio, og ungdommens eget »piratz- 
program udsendes i pop’en flere 
gange om dagen med reportager, 
nyheder, sport og mode-stof.

Vær selv med til at bestemme 
musikprogrammerne og vælg 
mellem populær musik, jazz eller 
klassisk. Kom bare frem med de 
personlige meninger - også hvis 
det ikke drejer sig om musik 
Karoline-mælkepop arrangerer 
nemlig foredrag og diskussioner, 
og de unge bestemmer selv, hvad 
de vil høre, eller hvad de vil di
skutere ...!

En ting til: Karoline-mælkepop 
byder på det mest forfriskende og 
imponerende opbud af milk-shakes 
og is. Og så er der billigt i Karo
line-mælkepop - heldigvis!
Vi ses i Karoline-mælkepop!

KAROLINE 
iii/i/Iii

KØBENHAVN:
Frederiksberggade 25, K
By ION
Hver dag kL 14-22

ESBJERG:
Skolegade 27,20251
Hver dag kL 14-22

KOLDING:
Usbyhos, Usbybanko 
4062
Hver dag kL 14-22


