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Et "Velkommen" og et "Velkommen 
tilbage" ønsker PLATON henholds 
vis de nye disciple og vetera
nerne!
Vi beklager straks dette lødige 
organs sene udgivelse, men er 
samtidig på det rene med, at 
dette rigeligt opvejes af samme 
organs indhold.
Lad os så få det overstået med 
det samme! - Forsiden ----- hva1 
skal det betyde?
For de enkelte disciple, for 
hvem det endnu ikke er gået op 
oplyser vi:
Me tropolitanskolen fylder den 
27. sept. ? år. - Samtidig er 
det 425 år siden samme institu
tion kunne beklæde sig med det 
fornemme navn af kongelig stats 
skole. 25 år er det siden vor 
skole flyttede fra Latinerkvar
teret ud på det sorte Nørrebro. 
Og nu: - - - - PLATON fylder lo 
år!
I lo lange år har PLATON eksi
steret! Vi er nu blevet så me
get bestyrket i vor tro på al
les grænseløse kærlighed til 
os, at vi ikke længere tåler 
nogen kritik!
Altså: Velkommen til et nyt og 
godt år i PLATONs spalter!

Pia ton

Organ for Metropolitan- 
skolens disciple. lo. 
årgang, september 1963- 
64. Medlem af Dansk Sko
lebladsråd og tilknyttet 
European Schoolmagazine 
Association. Oplag: 14oo 
Eftertryk uden kildean
givelse forbudt.

Ohefredaktion: Jens Ole
sen, Frederik Heegaard 
(administrerende) og Mie 
hael Kosteljanetz (an
svarshavende) .
Endvidere: Birthe Nissen 
Claus Kaas og Klaus Nord 
feid.
Lay - out: Frederik Hee
gaard.

Københavns 
største 
udvalg i 
tapeter

^apetmagatln

Hostrup Have 60 
NO 300 - 8385

KØBENHAVNS 
petmagatl A

Bloch's Bog Clearing BRUGTE
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Jndm for murene

ET GODT, STORT ØNSKE
... aer nu. ud til at skulle 

gå i opfyldelse...

Det meddeles fra rektor, at så 
snart skolens økonomi kan kla
re en ekstraudgift, vil der i 
drengenes toiletter blive ind
sat råglasruder! 1!

SKRÆDDERIET-.
□agtvej 71-73 fred Cdomeum).

Benklæder efter mål. 
Alle reparationer og foran
dringer udføres smukt og fag
mæssigt. Alt modtages til kern, 
rensning. Stofrester fra 1 kr.

ÆG 2273

KNALLERT -
S. Winsløw

JAGTVEJ 23A 
KØBENHAVN N TELEFON ÆGIR70V

Endvidere kan PLATON over for 
de disciple for hvem det endnu 
ikke er gået op, at tilladelse 
til rygning er givet, meddele, 
at denne tilladelse kun gælder 
disciple i III.g og kun i spi
sefrikvarteret!

Sluttelig beder rektor os med
dele følgende om gymnasieele
ver og køreprøver:
Disciple på Metropol!tansko- 
len kan ikke få fri fra skole, 
fordi de skal til køreprøve.
På politiets prøveberammelses- 
kontor, gælder den praksis,at 
aspiranter, der kan dokumente
re det rimelige i hensyntagen 
til deres erhverv m.m. allere
de i flere år har kunnet vælge 
mellem formiddags- og eftermid 
dagstimer.
Der vil, når det er praktisk 
muligt, ved ønsker fra gymnasi 
eelever om prøver efter kl. 
14,3o blive gjort alt for at i 
mødekomme sådenne ønsker.

Wobler for tieres hjem

Jagtvejens Messe
Aage Jørgensen
Jagtvej 27 

Telefon Taga 7656

Herrefrisør
vj W. Schrøder

Jagtvej 25 - ..o. _ 4404 
Klipning 4,oo kr.

Th. Hansen
Kolonial . Kaffe . Vin . Tobak 

Struenseegade 37 . Nora 7409 
Ekstrafin Kaffe — altid friskmalet
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EN SMULE SHPU6EIE 
MODELLE!

HISTORIE
Det ville have været rart, 
dersom vi den 27. september 
kunne have fejret en "rund" 
skolefødselsdag, men det bli 
ver altså ikke tilfældet, da 
ingen med sikkerhed kan sige 
hvor gammel Danmarks ældste 
(?) skole er.
Første gang skolen bliver 
nævnt, er i 1246, hvor dens 
rektor, "Magister Toti, scho 
larum in Haffn", vidner an
gående en testamentering til 
Esrom Kloster. Når en rektor 
således kunne benyttes som 
vidne i 1246, må skolen ube
tinget have eksisteret nogle 
år.
Absalon påbegyndte bygningen 
af Vor Frue Kirke inden han 
døde i 12ol, og det vil der
for være det sandsynligste, 
at skolen blev stiftet kort 
derefter, da det dengang 
skik og brug var, at hvor en 
større kirke var, var også 
en schola. Historikerne me
ner ikke at kende det helt 
nøjagtige stiftelsesår, men 
Dalberg og Plum påstår dog i 
deres bog, "Metropolitansko- 
len gennem 7oo år". at man u 
den tvivl kan sætte skolens 

stiftelse til omkring 
år 12o9.
Fra 1246 til 1478 lig
ger skolens virke ind
hyllet i tavshed, bort
set fra at man i 1343 
kunne høre, at Vor Frue 
Kirkes kapitel under
holdt en "scholasticus 
ydoneus, non perpetuus" 
For de stakkels sjæle, 
der behæfter sig med ti 
tel af mathematicuSjkan 
det oplyses, at ovenstå 
ende herre var en "due
lig, men ikke fast an
sat skolemester".
I 1478 - samme år Køben 
havns Universitet blev 
opført - hører vi fra 
et offenligt dokument 
om et samarbejde mellem 
sidstnævnte institution 
og vor skole, der nu 
havde fået navnet "lu
dus puerorum", børne
skolen.
I 1538 blev skolen kgl. 
statsskole, hvilket vi 
således kan fejre 425- 
året for i år.

fh.-
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TYSKLAND
I DAG I.

PLATON præsenterer med denne 
artikel om jøderne i Tyskalnd 
vor nye artikelserie "Tyskland 
i dag". Artikelserien vil stå 
åben for alle, der har lyst 
til at ytre sine meninger in
den for dette specielle emne. 
På nuværende tidspunkt kan det 
dog siges, at denne første ar
tikel vil blive fulgt op med 
andre, omhandlende: Det gamle 
nazispøgelse. Berlin, en to
delt by.Tysk politik af i dag. 
Ungdommen i Tyskland. Etc.etc.

Denne artikel: Birthe Nissen

Det er 18 år siden nu. 18 lan
ge år har lægt såret, det blø
dende hæslige sår, som Tysk
land frembød efter den anden 
verdenskrig. Men det er med 
dette sår som med andre: der 
vokser ny hud henover det, men 
først efter mange år forsvin
der arret.
- Lad os ikke fordybe os i al
le krigens rædsler, blot kon
statere, at ca. 6 miil. jøder 
dræbtes i Det tredje Riges gas 
kamre. Hvordan det siden er gå 
et, og hvordan tilstandene er 
for det jødiske mindretal i da 
gens Tyskland, vil vi med den

ne artikel søge at belyse. Ar
tiklen er baseret på en rap
port i det vesttyske blad "Der 
dpiegel", og må betegnes som 
neutral.
De tørre tal siger følgende: 
1933: 16oo jødiske trossamfund 
med 5oo.ooo medlemmer.
1963: 81 jødiske trossamfund
med 24.000 medlemmer.
Disse jøder bor i dag fortrins 
vis i de store byer: MUnchen , 
Franfurt, DUsseldorf og frem - 
for alle Berlin. Der findes, 
hvad de behøver for at dyrke 
deres tro: synagoger, bagerier 
skoler, specielle slagterier, 
kirkegårde, alderdomshjem etc. 
En stor del af disse jøder, 
hvis gennemsnitsalder ligger 
over 45 år, er vendt tilbage 
til Tyskland efter krigen, og
så fra Israel. Thi de er tyske 
re og Tyskland er deres fædre
land. Det er dette faktum, der 
gør det så svært for en jøde 
at leve i Israel. Det siges 
rammende af den tysk-israelske 
journalist Alfred Wolfmann med 
ordene:"Når jeg i tyskernes øj 
ne gør noget galt, er jeg jø
den, og når man ærgrer sig o- 
ver mig i Israel, er jeg tyske 
ren."
Det er desværre sagen i en nød 
deskal. Israelerne glemmer, at

MODEL OG HOBBY
TELF. BYEN 3010 . GIRO 73521 

AABENRAA 23 KØBENHAVN K 

- Stedet, 
hvor modelbyggere mødes 

og udveksler erfaringer





BILBYEN TORINO
Torino er en af Italiens største byer med 
en befolkning, der overskrider en million. 
Byen er blevet et af Europas industricen
trer, ikke mindst på grund af FIAT’s ko
lossale udvidelser. Torino blev oprindelig 
bygget af romerne, og var det moderne Ita
liens første egentlige hovedstad. Byen lig
ger i hjertet af provinsen Piedmont, ved 
foden af alperne. Bjergkæderne danner med 
deres snedækte tinder en enestående smuk 
baggrund for denne imponerende by. To
rino er rig på historiske minder, monumen
ter og kunstmuseer af høj standard. Men 
naturligvis er Torino først og fremmest 
Italiens bil-hovedstad. Foruden FIAT fin
der vi også LANCIA-fabrikkerne m.fl. her. 
FIAT blev grundlagt i Torino i 1899 som 
den første italienske bil-fabrik: (FIAT: 
»Fabricca Italiana Automobili Torino«). 
Man begyndte med en stab på 50 medar
bejdere; antallet af ansatte har nu nået 
120.000. Fiat-gruppen includerer 24 for
skellige fabrikker samt en service-organi
sation, som er kendt og anerkendt i hele 
verden. FIAT’s produktions-system kan op
fattes som et sluttet hele, begyndende med 
smeltning og støbning af metaller og en
dende med de færdige produkter: Biler, 
tog, jet-flyvemaskiner og meget andet. Den
ne organisation har gjort det muligt for 
FIAT stadig at udvide produktionen og 
samtidig at reducere omkostningerne ved 
fremstillingsprocessen.

FIAT-navnets popularitet i hele verden 
grunder sig først og fremmest på automo
bilfremstillingen. Det meget store og rigt 
varierede udvalg af FIAT-vogne har virke
liggjort det udmærkede slogan: der er en 
vogn for enhver i FIAT-familien. FIAT 
var den første fabrik i verden, som bygge
de små brugsvogne med udseende og egen
skaber af »rigtige biler«. FIAT’s bil-fabri
kation er koncentreret i MIRAFIORI-vær- 
kerne, som beskæftiger 30.000 arbejdere og 
3000 funktionærer.

Man kunne nævne hundredvis andre af 
FIAT’s produkter, det ville blot føre alt 
for vidt at komme ind på her. Lad os i 
stedet betragte FIAT’s arbejde uden for fa
brikations-feltet. FIAT’s omsorg for arbej
dernes og deres familiers velfærd er blevet 

organiseret på en måde, som fuldt ud sva
rer til virksomhedens enorme omfang. De 
første sociale programmer tog form alle
rede i 1919-1920. FIAT har gradvist ud
viklet en hel række af centrer af forskellig 
art, som kan imødekomme alle arbejdernes 
krav om velfærdstjeneste: plejehjem for 
småbørn, forskellige kurser for ungdom
men, lægehjælp, tandlægehjælp, alderdoms
hjem, m.m. FIAT sørger for boliger til alle 
de ansatte, der ønsker det. Noget bolig
problem kendes derfor ikke i Torino, efter
som alle byens indbyggere er mer eller 
mindre knyttet til FIAT. I FIAT’s bebyg
gelser kan arbejderne bo til særdeles ri
melige lejer. Husene er fuldt moderne med 
alle bekvemmeligheder. 3270 lejligheder er 
allerede opført med plads til 12.000 men
nesker. 1300 nye lejligheder er i øjeblik
ket under konstruktion. Enhver FIAT-fa- 
brik har sit eget dag-plejehjem. Små ele
gante blå busser (med indbyggede vugger!) 
transporterer hver dag børnene frem og 
tilbage. FIAT sørger også for kultur- og 
sportscentrer til deres ansatte. Hvad kultu
ren angår: Et bibliotek med over 10.000 
bind, klubber af alle mulige arter, koncer
ter, balletter, etc. etc. etc. Al velfærds-ser
vice er gratis for arbejderne. FIAT har sine 
egne sportspladser med al det udstyr, man 
på nogen måde kan ønske sig til udførelse 
af de forskellige sportsgrene. Sidst, men 
ikke mindst, har FIAT en roklub og en 
alpinistklub.

Det, der interesserer os ved FIAT, er og 
bliver dog bilerne. Næppe noget andet bil
firma er så internationalt som FIAT, både 
hvad salg og service angår. Overalt i ver
den finder man FIAT-forhandlere med den 
samme høje standard. Her i Danmark må 
særlig fremhæves BORCH-CHRISTENSEN, 
som er landets største forhandler, og fra 
hvis side vi har mødt den allerstørste 
hjælpsomhed under udarbejdelsen af denne 
artikel.

FIAT er i høj grad ungdommens vogn, og 
hos BORCH-CHRISTENSEN, der er 
FIAT’s autoriserede forhandler i Danmark, 
kan man altid finde en god brugt FIAT 
at starte med, inden man beslutter sig for 
det endelige køb. LK+KN. 
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en tysk jøde er jøde. Gang på 
gang hører man om tyske jøder, 
som har fortrudt,de er emigre
ret til Israel og er vendt til 
bage.

Jødiske kvinder skjuler deres 
brændemærker fra KZ for ikke 
at besvære medborgere med med
lidenhed, den fører måske så 
let til meget andet.
.Der er også et stort problem 
med de jødiske børn, forældre
ne kan ikke undgå at fortælle 
dem om krigen,og alligevel ti
er mange og lader skolen eller 
kammeraterne bringe børnene 
vished.
En jødisk forretningsmand (han 
og hans kone var begge i KZ) 
beretter:
+ "Fornylig kom min lille 8-å- 
+ rige datter og viste mig et 
+ blæknummer, som hun havde 
+ tegnet på armen. Hans kone 
+ fik et chok, men barnet er- 
+ klærede frejdigt, at "hun da 
+ også ville have et nummer li 
+ gesom far og mor".
Antallet af børn med psykiske 
vanskeligheder og i det hele 
taget "problembørn" er betæn
keligt stort inden for jøder
nes tal. De føler en mærkelig 
usikkerhed ganske tidligt og 
er uhyre følsomme. Mistroen 
kan de ikke løbe fra.
En ung jøde siger; Hver gang 
jeg rækker en tysker hånden 
kommer jeg til at ryste over 
hele kroppen, men hvordan ved 
jeg, om jeg rører ved en, som 
har været med til at myrde?
Enhver ved, at talrige viden- 
skabsmænd, læger, forfattere 
og andre kulturpersonligheder 
i Tyskland har været jøder.
11 af de 46 tyskere, der ind
til 1933 havde fået Nobelpri
sen, var jøder; blandt disse 
Albert Einstein.
I dag er antallet af jøder som 
følge af tidligere tiders over 
greb faldet kendeligt. - 3o3o 
jødiske sagførere i 1933, i 
dag 15o. Ca. 6600 læger og 

tandlæger i 1933, i dag 175. 
- Det er sådanne tal, der er 
med til at svække jødedommen 
i Tyskland. Og det er sørge
ligt, når man tænker på, at de 
i deres rækker i de sidste 5o 
år har haft mænd som: Einstein 
Kerr, Feuchtwangen, Kurt Tuc- 
holsky, Deutsch, Max lieinhatdt 
Kurt Weill etc. etc.
Er disse 30.000 tyske jøder et 
døende fællesskab biologisk 
set? Tiden vil vise det. Vi må 
ikke håbe detl

Enoch
DANSESKOLE

ved Lis og Enoch Viggo Pedersen

Specielle

junior og 
gymnasiaethold

JAZZ-DANS

BOSSANOVA

LATIN-AMERIKANSK

IMillMi
ST. KONGENSGADE 21 

PROGRAM .

Telefon Palae 170
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I anledning af....

FØDSELSDAGEN
PLATON har i anledning af sko
lens fødselsdag bedt Metropol! 
tanersamfundets formand, hr. 
kontorchef V. Martensen—Larsen 
om at skrive en smule om ti
den på Frue Plads.

Årene fra 1928 - 35 betragter 
jeg som nogle af de bedste i 
mit liv.
Nu ved jeg nok, at mange vil 
tænke: det er det sædvanlige, 
soldatertid, skoletid og andre 
perioder, der kan være rigtig 
ubehagelige, står altid bagef
ter i et særligt lys, der kun 
skinner på de gode sider, me
dens de mindre gode sider for
toner sig i mørket. Henne an
tagelse er nu ikke rigtig i 
dette tilfælde, og beviset kan 
jeg give i det følgende:
Ha jeg'gik i 3. mellem, flyt
tede jeg med min familie uden 
for byen, og da denne flytning 
medførte en besværlig togtrans 
port til og fra skolen ( S-tog 
var ikke opfundet endnu ), var 
det meget naturligt, at mine 
forældre spurgte mig, om jeg 
ikke havde lyst til at skifte 
over til et gymnasium, der lå 
i nærheden af vor bolig. På 
forhånd kunne jeg ikke lide 
tanken, men overvandt dog min 
uvilje så meget, at jeg en søn 
dag gik hen for at tage det om 
talte gymnasium i øjesyn. Og 
hvad så jeg ikke? En prægtig 
bygning omgivet af store 
sportspladser. Gennem vinduer
ne kunne jeg se store, lyse 
klasseværelser og 2 gymnastik
sale med badeanstalter, hvor 
man efter gymnastikken kunne 
få varme og kolde styrtebade 
ganske efter behag. Kort sagt 
.- det var også efter nutidens 

forhold et rigtigt luksusgynrr 
nasium. Ha jeg stod i alle dis 
se herligheder, måtte jeg uvil 
kårlig sammenligne med den gam 
le primitive bygning på Frue 
Plads. Her var sandelig intet 
at råbe hurra for i denne hen
seende, og da jeg senere for
talte vor elskelige gamle gym
nastiklærer, hr. Jersdal, om 
mine iagttagelser og bl.a. let 
naivt spurgte, om det var helt 
udelukket at få etableret et 
brusebad i gymnastikhuset, så 
han forbavset på mig og sagde: 
"Brusebad?" Kan du ikke nøjes 
med at dyppe dig i svaberhul
let?" Bette var på Frue Plads 
eneste sanitære installation 
i gymnastikhuset og tjente ale 
ne til rensning af gulvsvabe
ren.
Nok om det - da jeg efter be
sigtigelsen af luksusgymnasiet 
aflagde rapport om mine iagt
tagelser for mine forældre, 
fastholdt jeg ønsket om at for 
blive i Metropolitanskolen , 
trods de trafikale besværlige 
heder. Bestemmende for mit øn
ske var ikke alene det forhold 
at en overflytning til et an
det skole ville betyde afsked 
med gode venner og kammerater, 
men også at jeg måtte sige far 
vel til en række mildt sagt 
særprægede lærere. Bette kan 
lyde meget mærkeligt i en 13- 
14 årig drengs mund, men fak
tisk satte jeg stor pris på 
dem, og en af dem - magister 
Hjejle, som gav en ovenud fest 
lig undervisning i tysk og 
dansk, - ville jeg have haft 
meget svært ved at skilles fra 
Enden på overvejelserne blev

Fortsættes side 21
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tanker ved
Netropolitanskolens

25 -års jubilæum....

PLATON har i anledning af fød
selsdagen, den 27. september, 
modtaget følgende fra profes
sor oøren Egerod:

Det forekommer en fjern tid, 
da Metropolitanskolen lå på 
Frue Plads. Men endnu fjernere 
synes den verden, der åbnede 
sig bag dens store tunge porte 
hver morgen, når disciple og 
lærere ankom. Man trak i klok
kestrengen og blev strengt be
skuet af pedellen før man blev 
indladt i dens hæderkronede in 
dre. Den gamle skole var på 
mange måder en anakronisme 
når man tænker tilbage på hine 
dage, var det som om vi spille 
de lidt komedie alle sammen,et 
gammelt spil om en tidligere 
tids skoleliv.
Den gamle skole ville man ikke 
have undværet. Men var den vir 
kelig så enestående som man i 
sin erindring gør den til? El
ler er det en sentimental erin 
dr ings f o r s kydning?
Vi samledes hver morgen oppe i 
et af de små klasseværelser. 
Gennem glasdøre så man tre an
dre klasser gerere sig som 
fisk i et akvarium. Manglede 
man underholdning i sin egen 
klasse, kunne man følge under
visningsdramaet inde ved siden 
af. En lydløs lussing, fiskeag 
tige mundbevægelser. Men ikke 

hvis rektor sad på katederet. 
3o år efter bliver jeg lille, 
når jeg i ånden ser hans stren 
ge øjne hvile på mig og hører 
ham sige; "Jeg kunne lige så 
godt spørge en af brostenene 
nede på Frue Plads."
Jo, den gamle Metropolitansko- 
le var enestående. Hverken ene 
stående god eller enestående 
dårlig, men enestående. Af fi
re grunde: sin beliggenhed,sin 
størrelse, sine lærere og sine 
elever.
dkolen delte den ærværdige Fru 
e Plads, som endnu ikke var ø- 
delagt - eller rettere opslugt 
- af biler og parkometre, med 
kirken, universitetet og bispe 
gården, og egentlig var den - 
og er - den smukkeste af de fi 
re bygninger.
Lærerne var en udsøgt skare, 
hvad lærdom og personlighed an 
går. Den mere moderne pædagogi 
kum er det ikke sikkert de al
le sammen kunne have klaret el 
ler brudt sig om at klare. Him 
len være lovet. Vi følte ikke, 
at noget forår blev forsømt - 
tværtimod, det blev på den ori 
ginaleste måde bragt til blom
string. Allerede tidlig gjorde 
man sig klart, at en lærer med 
personlighed er et rigere be
kendtskab end den såkaldte go
de pædagog. "Ingen kan lære no 
gen noget", sagde vores latin
lærer. Men at lære særprægede 
personligheder at kende - hvad 
lærer man mere af her i ver
den?
Et utilsløret snobberi lå bag 
elevernes udvælgelse. Man skul 
le vist være fin eller særlig 
dygtig for at komme ind. Begge

Fortsættes side 17.
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Da

METROPOLITANSKOLEN flyttede ud

PLATON har i anledning af 25- 
året for flytningen fra Vor 
Frue Plads til Struenseegade 
bedt lektor Holger Jensen, der 
har undervist begge steder, om 
at nedfælde nogle betragtnin
ger om flytningen:

Metropolitanskolens flytning 
fra Frue Plads til Struenseega 
de 5o betød indledningen til 
et nyt afsnit af skolens histo 
rie. okolen måtte forlade de 
omgivelser, den havde haft i 
mere end 7oo år og drage ud 
til et helt andet kvarter af 
byen. Man gav Metropolitansko- 
len en mere tidssvarende dragt 
som afløsning for dens fine, 
gamle, nu udtjente klædning.
Da planerne om skolens flyt
ning til Nørrebro for alvor 
tog form, vakte.de stort røre 
blandt gamle Metropolitanere. 
Der opstod en bevægelse med 
det formål at søge skolen be
varet på Frue Plads. Adskilli
ge møder blev holdt og bølger
ne gik ofte højt, men ret hur
tigt viste det sig umuligt at 
gennemføre forslag i den hense 
ende. Det blev klart, at den e 
neste mulighed for overhovedet 
at bevare skolen var en flyt
ning til Femmers Seminariums 
bygninger.
Hvad var det, som fik gamle Me 
tropolitanere til så kraftigt 
at vende sig mod tanken om sko 
lens anbringelse i en anden 
del af byen, ja, som fik dem 
til at mene, at efter en flyt
ning ville Metropolitanskolen 
ikke længere eksistere? Skolen 
var dog ikke en bygning alene, 
og skolens daværende lærere og 
elever fulgte jo med til det 
nye hjem. Naturligvis måtte 

det være et følelsesspørgsmål. 
Man holder nu en gang af sit 
gamle hjem og havde svært ved 
at forestille sig skolen for
lade den gamle historiske 
plads, som mange Metropolitane 
re gennem deres skoleminder 
følte sig stærkt knyttet til. 
Vi, der som lærere har været 
knyttet til skolen på Frue 
Plads kan ikke komme bort fra, 
at selve skolebygningen betog 
os. Den var efterhånden gammel 
men såre hyggelig og intim. 
Lærerværelset var ikke stort, 
ofte noget tilrøget, men der 
var plads nok til samtaler og 
diskussioner. Og uden for lå 
Frue Plads. Herlig plads foran 
den gamle Vor Frue Skole!
Klasseværelserne var mørke, ad 
skillige trange og ikke godt 
egnede som undervisningsloka
ler. Men spørg en gammel Metro 
politaner, om han kan godkende 
denne betragtning. Han vil sik 
kert protestere!
Flere af klasseværelserne lå 
således, at disciplene måtte 
passere et klasselokale for at 
nå deres eget. Man måtte der
for indføre regelen om at 
ringe ind til hver time to mi
nutter før den egentlige ring
ning forkyndte en timea begyn 
delse. Lesterne af denne be
stemmelse har man endnu på sko 
len i den omstændighed, at sko 
lens disciple hver morgen mø
der senest to minutter før kl- 
otte.
I henseende til klasselokaler 
betød flytningen til dtruensee 
gade en afgjort forbedring. 
Vel generes man her en del af 
støj, men kun få klasseværel
ser er ret trange, langt de 
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velkommen Da Metropolitanskolen flyttede 
fortsat fra side 11

Vi så de gamle drage afsted.Vi 
så jer komme med bånd i håret 
og røde ører - og en rør
strømsk tåre trillede ned ad 
ens hærdede metropolitanerkind

Det er let at forstå( hvorfor 
I har valgt at lade jeres lys 
skinne over denne skole, thi I 
får kultur, I får viden, I får 
sommerferie med tiden. Ja, her 
på skolen er mange gode sam

på skolen er mange goder sam
let} her er de hyggelige vaske 
koner, her er rektor, og her 
er den hyggelige pedel med sin 
hyggelige kone. Vi vil blot hå 
be, at I alle sammen vil skøn
ne på disse skolens værdier og 
rigtig nyde de 3 ( måske 4 ? ) 
kommende år med skolens kloge 
og morsomme lærere.
Det vil måske undre jer , at 
man leger omdrejende kødrand i 
frikvarteret ? Tjah - det un
drede vi os også over, da vi 
var nye og stod og trådte os 
selv på vores overlæder, så 
den hvide Tit gik af. Vi prø
vede desperat at gå den anden 
vej - men forgæves; de modgå
ende kødmolekyler stødte og 
puffede os, og snart var de re 
volutionære molekyler sat på 
plads.
775 år har denne skole eksi
steret, i 775 år har betuttede 
elever spurgt gård-inspector 
om lov til at gå ud for at kø
be wienerbrød, og i 775 år har 
han blottet sine tænder og 
sagt: "Ej liden gangerpilt mon 
ne du til høkeren gåe."
Til slut vil jeg bede jer rej
se sidemanden op, hæve jeres 
glas og råbe et hurra — for 
hvem? For dig, der sidder for 
første år på en af skolens 
hyggelige, leddeløse stole og 
får loftskalken ned i håret , 
der dækker hjerneskalden.

Kaas.- 

fleste er lyse og rummelige. 
Mon nogen af vore nuværende 
disciple kan forestille sig 
gymnastiksalen på den gamle 
skole? Eller håndboldspillet 
i den temmelig lille legeplads 
Flytningen herud betød et over 
ordentligt fremskridt.
Skolen blev klædt om, men 
skønt dragten kun er noget 
rent ydre,kan man jo godt tæn
ke sig, at den i tidens løb 
kan ændre ejerens væremåde en 
amule, pen større bevægelses
frihed kan måske give plads 
for lidt mere friskfyragtighed 
men af den grund svigter man 
ikke sin personlighed og hu
sets traditioner.

Holger Jensen 

++++++++++++++++++++++++++++++

Tanker ved....
Fortsat fra side 11. 

dele på en gang var ingen nød
vendighed. Denne blanding af 
gemytter bidrog til at holde 
den mærkelige gammeldags stem
ning i live. Demokratisk var 
det ikke - selv om det jo nok 
gælder også i de fleste demo
kratier ( og diktaturer ), at 
man kommer frem, fordi man kan 
noget eller kender nogen. En 
fornyelse af rekrutterings
grundlaget var nødvendigt og 
kom til at falde sammen med 
skolens flytning. Elever fra 
alle miljøer kan nu komme i Me 
tropolitanskolen. Og det er vi 
glade for. Men alting flyder, 
ingen svømmer to gange gennem 
den samme flod, lærte vi. Da 
skolen blev større, blev den 
også anderledes. Den gamle sko 
les atmosfære på godt og ondt 
var en saga blot.
Officielt flyttede skolen bl.a 
fordi klasseværelserne var for 

Fortsættes side 23.
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SØNDAG 

29 
AUGUST

"Drenge! I drenge, 
som døde, 

ulydige danske soldater."

Den 29. august i år var 
det præcis 2o år siden 
den tyske befuldmægtiget 
Werner Best ( - der pa
rentetisk bemærket i dag 
sidder som direktør for 
et stort vesttysk firma i 
rivende udvikling - ) op
rettede et militærdikta
tur i Danmark. I anled
ning af denne dato må der 
knyttes nogle kommentarer 
om historieforfalskningen 
om frihedskampen og ret
tes kritik imod den serve 
ring af besættelsestidens 
historie, den danske ung
dom får i dag.

For størstedelen af ung
dommen af 1963 er friheds 
kampen ikke virkelighed, 
men historie, — en spæn
dende historie. Ungdommen 
fatter ikke forræderiet, 
hykleriet, den danske re
gerings intriger og den 
slaphed, hvormed Scaveni- 
us førte Danmark "lykke
ligt og uskadt gennem kri 
gens 3 første år". Ung
dommen får i dag ikke at 
vide, hvem det var, der 
den 22. januar 1941 ønske 
de at forære den tyske 
værnemagt 12 danske tor
pedobåde; hvem det var, 
der var så forhippet på, 
at de danske soldater i 
tilfælde af engelsk inva
sion skulle kæmpe side om

side med tyskerne og under tysk 0- 
verbefaling. Og hvem var det, der 
allerede et par dage før 22. juni 
1941 vidste god besked om, at der 
i løbet af få dage kunne ventes en 
tysk indgriben imod de danske kom
munister; samme person kunne altså 
med lethed have advaret dem i tide, 
men følte sig ikke tilskyndet der
til. Hvem var så denne afskyelige 
person? Jeg har allerede nævnt hans 
navn en gang. Rigtigt! Han hed Erik 
Scavenius og var "dansk" udenrigs
minister 1940-42, statsminister i 
1943-
Få dage efter overfaldet på Sovjet
unionen krævede tyskerne, at Dan
mark officielt gav sit bifald til 
kende hertil, - - og Scavenius var 
der med det samme - - ivrig som han 
altid var - når det gjaldt om at i- 
mødekomme tyskernes ønsker, og i 
det erklæringsudkast, som han fore
lagde regeringen, manglede heller 
ikke hans yndlingsudtryk; "...Tysk 
land har nu vendt sine Våben mod 
Øst for at hævde de i det europæi
ske Skæbnefællesskab forenede Sta
ters Interesser...." Eller klip fra 
en anden tale, en tale, Scavenius 
holdt helt uopfordret: "Ved de sto
re tyske Sejre, der har slået Ver
den med Forbavselse og Beundring, 
er en ny tid oprundet i Europa, der 
vil medføre en Nyordning (...) un-

Ingen dansker behøver at tænke selv; 
thi Scavenius gør det for ham!



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 »pirat«- 
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 milkshakes 
og is. Og så er der billigt i Karo
line-mælkepop - heldigvis!
Vi ses i Karoline-mælkepop!

KAROLINE

KØBENHAVN:
Frederiksberggade 25, K
By 1033
Hver dag kl. 14-22

ESBJERG:
Skolegade 37,20351
Hver dag kl. 14-22

KOLDING:
Låsbyhus, Låsbybanke 
4062
Hver dag kl. 14-22



GIVER DET HELE!

LYSENDE RØDT 
FINT AFSTEMTE PASTELTONER 
KRAFTIGT BLÅT
STORT BELYSNINGSSPILLERUM 
FILMEN UDLIGNER U NDER-OG OVER
BELYSNING PÅ EN MADE. MAN IKKE 
ER VANT TIL

PABLO PiCASSO:
GUERN ICA

Malet 1937 under indtryk af tyskernes bombardement af den spanske landsby 
af samme navn. Klichéen venligst udlånt af M I N E RVA R E PRODUKTION, 
Vestergade 20, København K. Telf. Ml 4944.
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der Tysklands Førerskab. Det 
vil være Danmarks Opgave herun 
der at finde sin Plads i et 
nødvendigt gensidigt aktivt 
damarbejde med dtortyskland." 
- icavenius var så ivrig - op
portunist til fingerspidserne 
som han var - for hans tro var 
klippefast: tyskerne ville vin 
de krigenl
Fra dette tidspunkt stod det 
ganske klart: I udlandets øjne 
stod Danmark nu som åbenlys 
sympatisør på tysk side i kri
gen mod den frie verden!!
Hvor stor en del af ungdommen 
i dag er egentlig klar over, 
hvor stor spot og hån Danmark 
var genstand for fra bl.a. en
gelsk side,...die dumme Dånen! 
Vi læser ikke i nogen historie 
bog om f.eks. Churcills syn på 
den officielle danske politik, 
vi læser ikke om, hvad dansker 
ne blev anset for i jidlandet; 
- vi kunne ikke engang gøre os 
fortjent til at blive skrave
ret på de Allieredes general
stabskort, skraveret, som det 
kæmpende Norge var det, som 
Holland, som Polen, Tjekkoslo
vakiet, ----  men vi måtte nøjes 
med den sorte farve, som el
lers var tildelt Tyskland-Ø- 
strig, Ungarn og Bulgarien. 
Bedre blev vort forhold til de 
frie nationer naturligvis ikke 
efter Scavenius i radioen iv
rigt propaganderede for hverv
ning til Frikorps Danmark..----  
" .... Frikorps Danmark kæmper 
for det nye Europa og Danmarks 
Sag mod Kommunismen...Til kamp 
for et frit germansk Europa."

Læser man i vor historiebog 
(Poul Kierkegaard og Kjeld Win 
ding, 1949) på side 234 (3.ud
gave), ser man følgende skre
vet om folketingsvalget i 1943 
"Valget formede sig som en be
kendelse til frihed og folke
styre". Dette er en forvansk
ning, en forvanskning ikke 
blot ovennævnte forfattere ud
øver, men som udøves af mange 
af vore historikere. Hvorledes 

kunne dette valg være en beken 
delse til frihed og folkesty
re? Var det just frihed og fol 
kestyre vore politikere i rigs 
dagen stod for? Nej, dertil 
havde de trådt grundloven un
der fode for mangen en gang.

Den værste historieforfalsk
ning om frihedskampen er dog 
den, da politikerne efter kri
gen frejdigt oplyste overfor 
befolkningen, at det var dem, 
der frelste Danmark. Nej, det 
var ikke dem, — det var disse 
forbryderiske elementer i be
folkningen, disse ulydige, ube 
sindige individer, der ikke 
lød kongens bud om ro og orden 
men kæmpede imod uretten. Det 
var disse ulydige - men mod 
samvittigheden lydige - unge, 
der reddede Danmarks navn og æ 
rej del) var ikke de gamle poli 
tikere, der kort efter krigen 
udråbte sig selv til den "far
ligste illegale klike". Denne 
påstand understøttes stærkt af 
den oplysning, at politikere 
som Buhl og Alsing Andersen 
skulle tilhøre ovennævnte kli
ke. Lad os blot se på følgende 
udsnit af en tale, Buhl holdt 
i radioen den 2. september 42: 
"Den som begår sabotage eller 
hjælper med dertil eller over 
for myndighederne tilbagehol
der viden om sabotageplaner el 
ler undlader at virke til op
klaring af sabotage, handler 
mod sit fædrelands interesse." 
- Buhl opfordrede altså den 
danske borger til stikkeri!11 
- Den samme mand blev i 1945 
udnævnt til statsminister i 
den første uafhængige danske 
regering, og her var han med 
til at udarbejde en straffelov 
der bl.a. behandlede begrebet 
stikkeri. Ville det ikke have 
været det mest retfærdige , 
dersom samme mand var blevet 
dømt efter sin egen lov - ef
ter krigen? - Nej, politikere 
straffer man ikke!

Den danske ungdom kan ikke væ-
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20 aar efter
re tjent med den servering af 
halve og hele løgne, aom den i 
dag får stukket i hovedet.

29. august fremstilles 1 dag 
som den dag, hvor danskerne 
sagde nej til tyskerne; - men 
det var mere end det, - for 
mange borgere og for alle mod
standsfolkene var det ikke 
blot et nej til tyskerne, men 
et ligeså stort nej til den 
danske regering og dens efter
givenhedspolitik, dens fejge 
og slappe politik, der lød mo
ralen« "lad andre lide, og lad 
os nyde."
Sidst vi oplevede forsøg på 
historieforfalskning, var på 
2o-årsdagen for 29.8.43., hvor 
fjernsynet serverede en udsen
delse, der ikke magtede at 
skildre den reelle årsag til 
vendepunktet. -At lade en mand 
med en så blakket fortid som 
Ole Bjørn Kraft interviewe sy
nes ganske meningsløst, hvis 
det vel at mærke er sandheden 
om det for Danmark så betyd
ningsfulde vendepunkt man vil
le have frem. Hvorfor inter
viewede man ikke de mennesker, 
der havde skabt 29. august? 
Man burde have snakket med mod 
standsmændene i toppen, nogle 
af de kommunister og Dansk 
Samling-folk, der kunne,fortæl 
le ungdommen i dag - og for 

den sags skyld også mange vok
sne - at det var de ulydige un 
ge, der for en hver pris ikke 
ville bøje sig ind under træl
dommen, der reddede Danmark. 
For Kraftbjørn eller Buhl var 
det ihvert fald ikke 11
Lad mig slutte med den jydske 
nedkastningschefs "tillid" til 
Scavenius's regerings "Havde 
det stået til de gamle, var 
der ikke blevet nogen kamp. 
Disse stolevarmere blev vore 
modstandere.... For altid vil 
dette slægtled i Danmark stå 
med skammen over sig. De har 
vredet sig som orme for at kom 
me uden om ansvaret før, under 
og efter krigen. De er kommet 
krybende frem i solskinnet for 
at høste ære, hvor den ikke 
tilkom dem, og de har hugget 
med giftige tænder efter den 
ungdom ----- som bare gjorde sin 
pligt."
65 millioner menneskeliv var 
krigens bytte. Havde Danmark 
kæmpet aktivj med fra starten 
kunne vi have været med til at 
afkorte krigen en del. Vi kun
ne have været med til at redde 
tusinder af de engelske solda
ter, der i aprildagene 45 kæm
pede sig op igennem Europa for 
at befri det glanende og passi 
ve Danmark før russerne. De 
døde for vor skyld, - for at 
vi kunne level1
Det er ikke småting dansk til
skuermentalitet koster - - - - 
andre...

fJERMANh'S MAGASIN
HERRE . JUNIOR . DRENGE

NØRREBROGADE 150. TAGA 1013.

Altid nyheder at se
hos

Herman E.

- stort udvalg i 
duffelcoats -

moderne benklæder, 
der holder pressefolderne 
kr. 48.00

ulden skjortepullover 
( flere farver )
kr. 29.85
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PLATON har modtaget....

Fra Palle i III mnb. har re
daktionen modtaget følgende be 
tragtninger om håndbold: 

bå er skoleturneringen i hånd
bold atter startet, og påny 
skal der mellem gæve kæmper 
fra forskellige klasser udkæm
pes drabelige dyster, hvor de 
blod- og sveddryppende forsva
rere af klassernes stærke ære 
ofte bryder sammen i krampe
gråd, når de er blevet besej
ret af skudstærke skjoldeunger 
og håndfaste håndboldsvingere. 
Mange mosgroede mosefund har i 
fortvivlelse løftet armene mod 
Zeus og med grådkvalt røst 
bedt om nåde for disse vildfar 
ne får, som ikke betænker sig 
på med dødsforagt at kaste sig 
ud i kampens vilde tummel.
Dorske elever vakler søvndruk
kent og åndssløve hjem til mor 
og hendes madgryder? hvor de 
mæsker sig med marcipan og mar 
melademadder, i stedet for som 
upartiske tilskuere at deltage 
i opildnelsen af de gæve kæm
per, som ofte ender hjemme 
tandløse og gispende efter da
gens sværdslag.
Oh, I muser, jeg anråber Eder 
om at vække denne doEske for
samling driverter, som skjuler

Et læserbrev
sig under undskyldninger om, 
at de desværre ikke ser sig i 
stand til at undvære 30 minut
ter på sportens tidligere så 
stolte alter. Mangen en gæv vi 
king har med gråd i halsen set 
disse degenererede former for 
logaritmeslaver og fysikkrøb- 
linge åndsforvirret og snævert 
synet skynde sig hjem til for
målsløse formler og talløse ta 
beller.
Oh, pøbel! Mød op og vær med 
til at skabe spænding over 
skjoldeungernes sværdslag, og 
hjælp disse udvalgte fra klas
sen til at opnå et prisværdigt 
resultat.
Husk det gamle ordsprog:
"En sund sjæl i et sundt lege
me ."

Med venlig hilsen
bkjalde-palle.

Fødselsdag... forts> fra s> 8 

altså, at jeg forblev i Metro- 
politanskolen, og den beslut
ning har jeg aldrig fortrudt. 
Og når jeg i min senere virk
somhed ha* hørt klager fra sko 
lefolk over at dette eller 
hint ikke var så moderne og så 
godt, og over at den ene eller 
den anden skolebygning burde 
afløses af en kostbar nybyg
ning, har jeg altid tænkt mit, 
- det er nemlig ikke så meget 
den ydre ramme som indholdet, 
det drejer sig om. Og hvad ind 
holdet angår, tror jeg ikke, 
at der er nogen gammel Metro- 
politaner, som kan ønske sig 
bedre år end dem, han fik i 
den gamle skole på Frue Plads.

V. Martensen-Larsen.



HANS SCHERFIG

DEN DØDE MAND

"En satirisk nøgleroman med et lystigt 
stænk af skræk og rædsel."

- Tom Kristensen

DET FORSØMTE FORÅR

"Det er lykkedes Hans Seherfig ved komik, 
følelse, erindringsstyrke, bitre erfaringer 
og had og nag at sige ting om børns trivsel 
og vantrivsel i deres skoleår, der har gyl
dighed for alle børn og for alle skoler."

- Frederik Schyberg

DEN FORSVUNDNE FULDMÆGTIG

"Et forfatterskab, der glimrer ved sin sjældne 
satiriske fantasi og skærende ironi. Scherfigs 
åndsform er tilspidsningen, kendsgerningerne 
sat på spidsen, så de afslører sig som 
komiske og tåbelige."

- Sven Møller Kristensen

Pr. bog kr. 4,25
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På samme tid, sotn Count Basie 
var i Tivoli, optrådte en af 
de keiidte jazzsangerinder i 
Tivoli-varieteen, Glassalen . 
Det var oarah Vaughan. diger 
man darah Vaughan, må man også 
sige Ella Fitzgerald,hendes a- 
merikanske kollega og store 
konkurrent. Desværre har jeg 
aldrig haft lejlighed til at 
høre hende på andet end plade, 
men jeg tror, det er nok til 
at sige, at det vil vare nogen 
tid inden darah Vaughan kommer 
op på højde med Ella.
Aftenen startede med, at trio
en spillede et nummer alene 
med Mr. dtewart ved pianoet. 
Det var vældig godt og musiker 
ne viste et godt spil. Derpå 
kom darah Vaughan ind iført en 
lang hvid natkjole, og hun 
sang nogle numre, skiftevis 
langsomt og hurtigt. Det var 
for meget af det gode med de 
langsomme, hvilke der ikke rig 
tig var nogen melodi i - det 
var vel nærmest pop!
De hurtige numre beherskede 
hun derimod fantastisk godt,og 
hun skiftede sikkert leje. Me
lodierne kendte jeg ikke, og 
selv da hun sang "I can't give 
you anything but love", havde 
jeg svært ved at genkende den. 
delv om charme ikke har noget 
med stemme at gøre, vil jeg 
gerne bemærke, at når man har 
været inde at høre Josephine 
Baker, så er Sarah Vaughan 
blottet for charme!

Stella Nova.-

Tanker ved....
Fortsat fra side 17• 

små. Den blev nu en halvstor 
skole, og flyttede ikke helt 
til Smørumnedre. Et kompromis 
er et kompromis. Skolen blev me 
re som andre skoler - og det 
kan man jo alt efter sit gemyt 
beklage eller glæde sig over. 
I sin berømte tale ved skolens 

flytning, talte rektor Julius 
Nielsen over tre ord; Stort har 
vi mistet. Stort har vi bevaret 
og stort har vi vundet. Det før 
ste og det sidste af disse ord 
skal ingen strides om, men er 
den miderste sentens gået i op
fyldelse? Det ved de nuværende 
metropolitanere bedst. Det er 
måske ikke noget populært 
spørgsmål? Theion er aletheia, 
men den er også ilde hørt. Hvis 
eleverne ikke kan græsk og la 
tin mere, er det ikke skolens, 
men skoleordningens skyld.Prae- 
terea censeos Den røde skolebe
tænkning burde forbydes.

døren Egerod.
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henvender sig til ungdommen, 

nøgternt og objektivt behand

ler vi ungdommens problemer* 

Vor kulturside er et forum for 

de unge talenter* Vi lægger 

vægt på, at den ungdom kan 

komme til orde, som vil præge 

udviklingen inden for kunst, 

litteratur, teater, film og 

kulturlivet i de kommende &r*


