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Kære læser.
Et sandt ord,kendt i bladkredse,siger:~ 

er redaktøren dum,er læseren klog-red- 
aktøren klog læseren dum.Og vi ved hvem 
vi er og hvad vi er,

Frederik Heegård og Micael KSsteljanos 
har trukket sig tilbage fra redaktørpos
terne .Heegård for at gøre Dansk Samling 
stærkere,og Kost for fuldt ud at kunne 
gå ind for arbejdet for elevrådet.Men som 
sikkert allerede bemærket er Kost tra
ditionsbundet og holder navnef'foreningen 
med de halvdårlige arrangementer" stærkt 
i hævd.

Ifølge traditionen præsenterer de nye 
redaktører sig i deres første blad.Altså: 
Birgitte Helweg.der tager sig af bladets 
lay-out,og Claus Egerod,der har ansvaret. 
Ja,kære læser.hvorledes vi agter Platon 
skal tage sig ud,og hvilket indhold det 
skal have,behøver vi ikke skrive her.Det 
kan såre let ses:læs bladet grundigt i- 
gennem.

Er Du,kære læser,så ikke tilfreds med 
bladet,læg da gamle ærværdige Platon in
tet til last,men læg hele skylden på 

Jeres ærbødige
.Birgitte Helweg og Claus Egerod.



Er moderne kunst w&Rsjfcus?
De ivrige bestræbelser, modernismens forkyndere har iværksat for at 
få folk til at forstå moderne kunst, viser tydeligt dens mulighe
der - men det er samtidig en manifestation af dens utilgængelig
hed. Den moderne kunst kræver overordentlig meget af sit publi
kum. Tilegnelsen af den er ikke noget man lige kan løbe til. Pub
likums egen indsats - vel at mærke aktive indsats - er en forud
sætning for om den overhovedet lader sig tilegne.
Sikkert en stor del mennesker har fornemmelsen af dette krav, af 
at de må mobilisere deres fulde opmærksomhed og koncentration, ak
tivisere sig selv i langt højere grad end ellers nødvendigt, nem
lig ved de tidligere perioders "før-modernismens" produkter. Men de 
er i vildrede med hvordan de skal forholde sig til moderne kunst. 
De vil gerne "forstå" den. Jeg taler nu om den gruppe mennesker, 
der virkelig prøver - den anden gruppe har overhovedet ingen inte
resse. Den består af den slags mennesker, der aldrig har været i 
stand til at modtage noget fra kunsten. Ved at slynge "Jeg for
står nu altså ikke moderne kunst" ud, forsøger de bare at dække 
over en manglende‘evne til at opfatte moderne kunst. G-år man dem 
nærmere på klingen, udstrækker denne uformåenhed sig også til at 
gælde al anden kunst, uanset dens historiske data.
Men de tvivlende sjæle, de, der virkelig har sans for kunstens 
værdier (...altså den "gamle" kunsts...), når de siger, de ikke 
kan"forstå" moderne kunst, men at de vil gøre alt for at komme 
til det, så mødes de ofte med et brøl fra den anden side:"DEN 
SKAL SLET IKKE FORSTÅSI Det er ikke meningen, man skal kunne for
stå alting." (Picasso bed i sin tid de af hans beundrere, der så 
gerne ville "forstå" hans non-figurative malerier, af med ordene: 
"Prøv at forstå fuglesangl"). Reaktionen hos disse mennesker er 
fuldkommen berettiget,, for set fra deres synspunkt "er der jo så 
slet ingen mening med det hele mere."
Det beror på en uoverensstemmelse. Når de første siger "forstå", 
mener de snarere OPLEVE; det gør en forskel. Når man oplever fug
lesang, spørger man jo ikke sig selv, om man forstår meningen med 
den. Man lytter, fordi man synes, det er smukt............ men den moder
ne kunst er ikke smuk, den er griml (Det lader der til at være al
mindelig enighed om). Elektronisk musik er rædsom etc. Kunst skal, 
ifølge det brede publikum, være "smuk", den skal være et spejl
billede af det "skønne" i naturen. Men kunstnerne vil ikke længere 
lave noget, der "ligner" naturen. De vil skabe noget, der eksiste
rer i kraft af sig selv, som har et indre dynamisk væsen, der gør 
kunstværket til natur i sig selv. Istedetfor et billede af natu
ren, en illusion, der kun kan eksistere på baggrund af den foto
grafiske. almene opfattelse af virkeligheden.

Kort sagt: Naturalismens tid er forbi, og det kan v°re svært at 
affinde sig med det faktum, hvis ens rent æstetiske vurderingsnormer 
og værdimålere for kunst i det hele taget er forankret i en for
bigangen periodes indstilling til kunsten. Forudsætningen for at kun 
ne opleve kunsten er, at man kan genkende noget af virkeligheden 
i den. Ellers bliver det bare æstetisk nydelse for en indviet kreds.
I den før—modernistiske kunst er genkendelsen umiddelbar. Man kan 
altid se, hvad det fores til 1 er,(i den bildende kunst) eller hvad 

det handler om (i litteraturen), og det er mange menneskers rednings 
planke, når det gælder kunsten. I- den moderne kunst har vi ikke 
længere dette holdningspunkt. De må her akceptere kunstværket som 



et selvstændigt fænomen uden direkte relation til virkeligheden. 
Kunstværket er på den anden side heller ikke skabt ud af ingenting, 
dets IMPULSER stammer fra virkeligheden. Først når disse impulser 
spores , når virkeligheden kan anes bag, finder genkendelsesprocessen 
sted, og først da er modtageren i stand til at opleve henholdsvis: 
maleriet, digtet (el. teksten) eller musikstykket. Men det kræver, 
at han har sans for den moderne kunsts virkemidler og er fortrolig 
med dens udtryksformer. Hvis det ikke er tilfældet, vil han heller 
ikke kunne forstå kunstnerens intentioner, vil ikke kunne se nogen 
mening med det påg Id ende kunstværk. At kunstværket ikke har nogen 
mening er ikke ensbetydende med, at der ikke ligger nogen IDE bag. 
Kunstnerens ide har måske netop været - og sådan forholder det sig 
med enstor del af den moderne kunst - at beskrive MENINGSLØSHEDEN, 
deraf manglen på mening og også manglende forståelse hos modtageren. 
Her kommer de senere års kunstpæpagogik ind li billedet. Man vil prø
ve at lære folk at omgås den modierne kunsts udtryksmidler, give dem 
en "kunstforståelse" (som det inkonsekvent kaldes).
For nu eksempelvis at dreje emnet over i litterære baner: der findes 
mange måder at læse litteratur på. Når man beskæftiger sig med lyrik, 
kan man gøre digteren og hans liv, stilperiode og kulturmilieuet til 
det centrale. Det er det almindeligste, at hovedvægten lægges på det 
literaturhistori ske, ligesom det også er almindeligt, at man ved gen
nemgangen af et digt spørger:"Hvad følte digteren, da hanskrev digtet, 
hvad "mener" han med det? Man stiller sjældent et spørgsmål som:"Hvad 
oplever jeg, laseren, når jeg læser det, hvad er digtets mening for 
mig?"
I stedet for at opleve digtet på baggrund af en viden om digteren - 
hvad der unægtelig giver digtet etskin af at være noget sekundært, en 
brik i et forfatterbiografisk puslespil - kan man læse det uden for
kundskaber af nogen art. Man kan betragte digtet ganske uden forudsæt
ninger og prøve at gøre sig klart, hvad der hænder med digtet og en 
selv under læsningen - men det er ikke nok. Det giver højst et grund
lag for udtalelser som:"Jeg kan li* det" eller i modsat fald:"Jeg sy
nes ikke om det." - og det siger jo ikke noget om digtets v rdi, rent 
objektivt set.
Med mindre man er af den type, der tager alt, hvad der er signeret 
med navnet Klaus Rifbjerg - det er kun eksempelvis, jeg nævner ham - 
for gode varer, så må man, for overhovedet at kunne få nogen fornem
melse af, hvad der er af værdi i den moderne lyrik, trænge helt anden1 
ledes ind i det formelle. Man må indse, at ordene i den modferne meta- 
forverdenoptræder uden nogen umiddelbar logisk sammenhæng, og at hver 
enkel ord er ladet med en meget større kraft og har langt flere mulig
heder, end det ville have i den normale syntaktiske forbindelse. Læse
re må altså oparbejde en evne til at associere så rigt så muligt ud 
fra hver enkelt ord. Han må få øjnene op for nuanceringens betydning 
ved ordkombination. Derved vil han opdage, at ordvalget og ordplace
ringen i det moderne digt er selve kernen i dannelsesprocessen, og 
ikke afhængig af tilfældigheder, som i adskillige rimede vers.
Så er spørgsmålet bare, hvordan der hos den enkelte kan oparbejde« 
et sådan skarp blik for det essentielle i den moderne lyrik. Der er 
i Sverige udkommet en hig med netop dette formål for øje. Sandro Key 
Åberg og Mats (»Isson’s "Poetisk Lek” er i indledningen karakteriseret 
som en "fbrsta upptScksfård i ett poetisk land."... men også:"ett 
eksperiment i en pedagogisk metod." En pædagogisk metode, hvormed 
eleven skal opøves i at løse forskellige poetiske problemer ver at 
"pusle" med ordene og selv lave ordkombinationer. Han skal altså AK
TIVT omgås de poetiske udtryksmidler, således at ikke alene evnen til 
at opleve andres udtryksformer øges, men også læserens egen udtryks
evne bliver større. Formåler er kort og godt, at give den der læser 
poesi en større selvstændighed.



Ih-hvor var. det et godt stykke!Tydeligt,så et barn kunne forstå 
det,samtidigt varieret og underfundigt,ironisk og ubønhørligt i af
sløringen af de ondes tyranni,som hverken forstås af dem selv el
ler af ofret,men nok af os,der dog ikke føler os spor for gode af 
den grund.Langs omt og listigt går Frisch frem,og så er han der 
pludselig med en klo i os,hvor skuespillerne træder frem i vidne
skranken og bekræfter deres skyld ved at bedyre deres uskyld.-Her 
vises et menneskes forvandling,så man tvinges til at tro den,her 
vises dem,der forvandler ham fra medmenneske til udstødt,og med 
gru ser vi ham acceptere,hvad de gør ved ham,og sige ja til at væ
re den,de påstår,han er.-Her er hverken udenomssnak eller hævet 
pegefinger.-Her vises frem,og den dårlige samvittighed,som bødler
ne osedeaaf gjorde også tilskuerrummet ilde til mode,for de med
virkende fik under Karlssons instruktion og Jeannes psygologiske 
assistance dette års skolekomedie til at betage os.Aktørerne hav
de i usædvanlig grad levet sig ind i rollerne,og de formåede at 
holde publikum i en spændt forventning,så det først ved stykkets 
slutning var muligt for dem,med et bragende bifald at give udtryk 
for deres begejstring.

"Andorra" er et krævende stykke for et hvert teater.Der er kun 
en smal vej mellem overspilning og for naturtro diskretion,så me
ningen ikke når ud over rampen.-"Jeg mener dig det godt"sagde 
snedkeren til Andri og sendte ham samtidig et surt blik-tydeligt 
nok til,at vi så det,samtidig ikke så demonstrativttat det demen
terede ordenes subjektive sandhed.Den snedker troede,^t han men
te Andri det godt,h;-n var bare ærgelig på ham.Stadig dementering 
i gestus og handling kræver stor præcision,dygtige og sikre skue
spillere,der stoler nok på sig selv og på publikums intelligens 
til ikke at spille bastant,fordi de selv har opdaget pointen og 
nu for en sikkerhedsskyld slår den fast i betydningstunge kunst
pauser , -eller værre endnu:skaber sig,som om der var en pointe, 
hvor der ingen var.

Disse farer var ikke undgået,men nok erkendt og til en vis 
grad bekæmpet.Det sidste skyldes Karlsson-dette geni-der kan få 
så meget godt ud af en samling "for hånden værende" elever.

Hovedpersonen Andri,spillet af Bjørn Fanø,forstod at give ud
tryk for sin fortvivlelse og sin livslede,og den forandring,han 
gennemgår i stykket fik han fint frem,men desværre så det ud som 
om han ikke rigtig vidste,hvor han skulle gøre af sine arme,og 
måske var det derfor,at han næsten til stadighed måtte "klamre" 
sig til en cigaret.

Som Barblin,Andris elskede,leverede Birgitte Helweg et spil 
hvori der er både sødme og fortvivlelse,-og i vanvidsscenen læg
ger hun virkelig et talent for dagen.

Læreren Can.der gennem det meste af stykket fremtræder som 
en hverdagens helt,der tør gå mod den spirende uvilje mod "F 
"fremmedelementet",blev spillet af Ulrik Federsen.-Ja,han var 
faderen,ikke bare en skoleelev udstyret med en maske.Hvordan 
let lykkedes ham at blive ældre og ældre efterhånden,s om stykket 
skred frem,forstår jeg ikke.

I moderens,Nini Jetsmarks,spil var der både mildhed og forr 
ståelse,da sandheden går op for hende.



Palle Louw spillede præsten og gjorde 
det med en djævelsk godhed,så inder
ligt, så mildt og tålmodigt og overbæ
rende naglede han den ubegribeligt 
genstridige Andri til korset,at hå
rene rejste sig på hovedet,-og i 
nøjagtig samme tonefald angrede han 
bagefter,også det i absolut god tro. 
Som to af Andris effektiveste plage
ånde ydede Jens Ravnbøl og Allan Fis
cher Madsen fremragende spil,den før
ste som snedkeren-bondesnu og torske
dum,ilde til mode i vidneskranken,men 
uforbederlig.Den anden som lægen,der 
"blæser på titler".Ligeså glimrende 
var senoraen,Lene Nordling, og værten 
alias Bernhard Stohn.(Det så bare ud 
som om Bernhard havde besvær med sin 
paryk!)
Soldaten Peider spillede Sven Aa.Cle- 
mann meget overlegent.Ikke et sekund 
kom han ud af rollen som den,"der vil 
kæmpe til sidste mand".Han var uden 
diskussion aftenens bedst ramte type. 
Tilpas afslappet og tilsyneladende 
fuldstændig uberørt af situationen 
var Niels Møller Petersen som "Nogen". 
Finn Bjerring og Lars Teit Hansen le
verede, skønt de ikke sagde et ord,et 
godt spil,henholsvis som"idiot"og 
j ødesynsmanden.
I skaren af soldater og borgere var 
der en masse herlige typer,og man må 
undre sig over,hvordan de kunne være 
bag sceneh uden at rive kulisser og 
ledninger ned.-Forøvrigt skal dekora
tørerne og teknikerne under Wittus' 
ledelse have megen ros,-alt fra deres 
hånd var simpelthen perfekt. 
Forestillingen blev indledt på strå
lende vis med"La Cathedrale englou- 
tie" af Debussy,spillet af Mikal 
Kasteljanetz.Endelig må lektor Stub
be ikke glemmes,for,som de medvirkende 
selv udtrykker sig:"Hvad ville en sko
lekomedie være uden hr. Stubbe ?"ip^ne



Eiler Jergensen, der blev født i 
1913, er en af de mindre omtalte 
danske forfattere, men langt fra 
den mindst interessante. Med sin 
første bog, "Lektor Hansens sæl
somme oplevelser", vakte han op
sigt ved sin fantasi, og i ad
skillige bøger siden da har han 
givet kraftigt udtryk for sine 
meninger. Eiler Jørgensen skri
ver nemlig for at få sin mening 
frem, og det er da også lykkedes 
gennem en række bøger, hvoraf 
en del foregår i det af ham op
digtede Romsland. I denne ide, 
at opdigte et land, som man kan 
skabe efter sine tanker, ligger 
der stof til adskillige fortæl
linger, og denne tanke, der først 
blev formuleret i "Lektor Han
sens sælsomme oplevelser" er ble
vet udbygget gennem hans senere 
romaner, "Den lykkelige dal" og 
RMatten og dagen", der er en af 
hans bedste romener.

"En vise" udkom for nylig som 
billigbog. Igennem denne no
velle samling, der er bygget 
over folkevisen "Aage og Else" 
giver forfatteren klart udtryk 
for sine anskuelser. "En vise 
er først og fremmest skrevet 
for at skildre menneskets ondtt 
skab mod mennesket; spørgsnijå- 
let om vold eller ikke vold.> 
I ti noveller skildrer Eiler 
Jørgensen ondskaben og vanske
lighederne ved kampen mod vold 
idet han hele tiden lader stå 
klart, på hvilken side han er. 
Samtidig skildrer hver eneste 
novelle en ny side af hans 
personlighed, og de fleste af 
de ting, han siger i sine an
dre bøger, kan genfindes i 
"En vise". Vil man have et 
indblik i de tanker, der får 
denne forfatter til at skri
ve, er det ganske afgjort den 
bedste bog at begynde med.

Helge Jørgensen.

MDR" arrangementer i dette skoleår:

L-cÅ SV
1 bal
1 filmsaften (pæren sprang)



EN DISCIPELS POLITISKE SYNSPUNKTER- 

1 965 - Valgår ?

Da jeg for et år siden gav mine synspunkter og vurderinger til 
kende, gjorde jeg det under overskriften " 1964-Valgår." Grun
den til, at jeg i år bruger en noget lignende titel, er, at der mu
ligvis vil blive valg inden udgangen af 1965.
Jeg anser det for afgørende, om vi får dette valg. For får vi det, 
vil den gamle politiske opdeling fortsætte, og det vil være vanskeligt 
at opnå enighed om de store politiske spørgsmål. Får vi det ikke, 
er der grund til at formode, at nye skillelinier vil komme til at 
præge dansk politik i de år,der kommer.
Valget den 22. september gav et resultat, der umuliggjorde en 
flertalsgruppe i Folketinget. De Konservative fik en stor fremgang, 
og i den anledning udtalte Poul Sørensen, at regeringen måtte gå. 
Men det viste sig, at dette perti ingen indflydelse kunne få på rege
ringsdannelsen. Og det er min opfattelse, at de heller aldrig vil 
kunne få det, hvis ikke vi får valg i 1965.
De nye linier, man skal spejde efter, er en desocialisering i 
Socialdemokratiet og de nye synspunkter i Venstre.Foreløbig er 
der kun enkelte personer, der tegner disse ideer (Erhard Jacob
sen og Niels Westerby), og de bliver stærkt modarbejdet af 
"de gamle" (Holger Eriksen, Aksel Kristensen). Men, da det er de 
unge, der bærer de nye ideer, er der chance, for at disse kommer 
til at sejre. Sker det, antager jeg, at de Konservative kun vil 
få en minimal betydning, da et sådant samarbejde vil dække ca, 
80% af befolkningens interesser.
Muligvis vil Venstre allerede være nødt til at forsøge dette sam
arbejde i denne valgperiode. For Venstre har vist, at de ikke vil 
lade sig diktere af de Konservative. Men alt afhænger af løsningen 
på de forskellige kriser. Geert Langstrup Rasmussen



Bet af MDR nedsatte sportsud
valg har i sidste kvartal haft 
en meget stor sportsbegivenhed 
henlagt til skolen.Dte drejer 
sig om en volleyballkamp mel
lem de to stærkeste danske klub
ber på dette område.nemlig USG 
og Vognmandsmarken.Kampen var 
arrangeret for at give elever
ne på skolen en mulighed for at 
se,hvordan denne sportsgren dyr
kes.Vi,der havde arrangeret kam
pen,så hen til denne i forvent
ning om,at en stor del af sko
lens elever ville møde op.Men vi 
blev uhyggeligt skuffede,for der 
mødte kun 6 mand op for at over
være kampen.Disse 6 var fra 
sportsudvalget og var tilsagt 
for at sætte borde på plads til 
terminsprøven den følgende dag! 
Et stykke tid efter dette arran
gement var skolens basketball
hold i Køge i en landsomfattende 
tunering.Vi kom glimrende igen
nem de indledende kampe,og blev

først slået ud i finalen,der„ 
gjaldt en billet til Danmarks- 
mesterskabet.
Sportsudvalget har nu arrange
ret en tunering i basketball 
og volleyball.Til basketball 
har næsten alle klasser meldt 
sig,og til volleyball er der 
tilmeldt 8 hold.Vi håber,at 
der vil komme en masse tilsku- 
ere(ikke mindst fra de klasser 
der deltager)og sætte lidt ko
lorit på kampene.

Sport sudval,get vil også gerne 
gøre noget for pigegymnastik- 
Xen.hvis der er nogen interes
se for det.Alle interesserede' 
bedes henvende sig til Rosen
ørn eller Frandsen på nr.5,og 
her give udtryk for ideer og 
ønsker,så vi kan få noget ma
teriale at bygge på ved hen
vendelsen til de lærere,der 
har med dette fag at gøre.

Rosenørn.

REDAKTIONEN BEKLAGER MEGET, MEN DET ER OS 
DESVÆRRE UMULIGT AT HITTE PÅ MERE AT SKRIVE. 
( En følelse, der er kendt af alle stilskrivende.) D e r f o r rykker vi 
denne annonce ind:

SÅ KØB DA FOR SØREN OGSÅ DET NÆSTE 

NUMMER AF "PLAT ON" !!!!

( Vi lover ikke oftere at kalde "Platon" for"Nielsen")
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Hvem 
spiller 
de bedste 

skolekomedier?
Igen i år arrangerer Berlingske Tidende 
en konkurrence om de bedst spillede sko
lekomedier. Se omtalen og billederne fra 
de deltagende skolers opførelser på ung
domssiden hver lørdag i

Der er meget for de unge i Berlingske. 
Danmarks førende dagblad er med, hvor 
ungdom mødes, og giver plads for de 
unge til selv at skrive om deres ideer og 
meninger.


