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HEUREKA
Metropolitanskolens Skoleblad

1. Aar gang August 1946 Nr. 4

Hvor gammel er

ItlebwpolitaM^ ?

Af Dr. Lorenzen

Det var i Sandhed en fornem 
Kreds, der 17. August 1246, for 
700 Aar siden var mødt frem i 
Cisterciensernonnernes, nu for
længst forsvundne Kirke i Slan
gerup i Anledning af en retslig 
Afgørelse — en Godsoverdra
gelse til Cistercienserne i Esrom. 
Først er at nævne »De Danskes 
og de Slavers berømmelige Kon
ge« Erik (Plovpenning), to Mi
nistre — hans Kansler — egent
lig Statsminister — Peder Rane- 
sen og Marsken Harald. Desuden 
var til Stede Kongens gode Ven, 
Roskildeprovsten Bo tilligemed 
en Kannik, ogsaa fra Roskilde. Af 
andre Gejstlige er nævnt to Kan
niker fra Vor Frue Kirke i Kø
benhavn, Prior og Subprior fra 
Augustinerkonventet i Æbeltoft 
og — som er at vente — Præsten 
Asser, der var Nonneklostret? 
Tilsynsmand. Endelig maa ikke 

glemmes Manden, der bortgav 
Godset, formentlig en Herre
mand fra Egnen, Sakse Thor- 
bernsen, med 4 andre fornemme 
Verdslige — »og mange andre«.

Af de to Kanniker fra Vor 
Frue Kirke er det unægtelig den 
ene, der interesserer os Metro- 
politanere mest. Det er Toti, 
om hvem det siges, at han er 
»Rektor for Skolarerne 
(Disciplene) i Køben
hav n«. Det er første Gang, Vor 
Skole og dens Rektor nævnes.

Og vel har det at være Rektor 
for Vor Frue Skole altid været 
noget meget fremragende, men 
naar vor Rektor ved den Lejlig
hed naturligvis hørte med i Kon
gens Følge, turde det — vemo
digt at sige — dog vistnok min
dre skyldes Rektorstillingen end 
dette, at han var Kannik, d. v. s. 
Medlem af Vor Frue Kirkes Præ-



stesamfund — det højfornemme 
Kapitel — hvor man havde 
overdraget ham, der var en lærd 
Mand med Magistergrad, at vare
tage Ledelsen af Kapitlets Skole, 
hvor Børn og unge Mennesker 
kunde uddannes til med Tiden 
at blive Præster.

*
Denne Skole vides altsaa at 

have været til 1246, men er føl
gelig ældre. Allerede Stiftelsen af 
Kapitlet, ved den berømte Ros
kildebisp Peder Sunesøn, maatte 
indebære Krav om Oprettelsen 
af en Skole for vordende Præ
ster, først og fremmest til Hjælp 
for Kannikerne, der havde nok 
.at gøre med allehaande Virk
somheder.

Det er da ikke helt 
u san d s y n 1 i g t, at vor 
Skole, Frue S k o 1 e, n u 
M e t r o p o 1 i t a n s k o 1 e n, er 
lige s a a gammel som K a- 
p i 11 e t selv. Naar dette Ka
pitlet oprettedes, ved man des
værre ikke — kun at det er sket 
indenfor det Tidsrum, da Peder 
Sunesøn beklædte Bispestolen 
1191—1214 og formentlig i Be
gyndelsen af 13. Aarhundrede.

Men dele vil atter sige, at den 
er omkring ved 750 Aar gammel 
—en Olding blandt vore Gymna
sieskoler, men stadig forbav
sende livskraftig.

Vilh. Lorenzen.

En gammel Discipels Tanker 
om Metropolitanskolen

Naar man skal anføre nogle 
Betragtninger under denne Over

skrift, maa man kunne være 
ganske objektiv og løst fra en
hver Drengeensidighed. Det vi
ste sig at være svært for mig; 
men da jeg endelig var naaet op 
paa et tilstrækkelig højt Stade, 
viste det sig ogsaa, at der var 
nok at skrive om.

Vor Skole har længe haft Ry 
for at være den fineste Skole i 
København og den, hvor Elever 
og Lærere havde den højeste 
Standard. Det forekommer til 
Dels endnu, at Professorer og 
Overordnede nikker anerken
dende, naar de hører Skolens 
Navn; men man maa alligevel 
sige, at vi har mistet vor førende 
Stilling, i alt Fald hvad det 
kundskabsmæssige angaar. An
dre Gymnasier har nu fuldt saa

Klicheer 
af enhver 
Ait
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kvalificerede Lærerstabe som 
vor, og med den store Udvidelse 
af Elevantallet hos os er den 
Udvælgelse af de bedste Hove- 
der, der før var mulig, nu blevet 
udelukket.

Men paa det andet Omraade, 
hvoraf sand Undervisning be- 
staar, hævder Skolen sig og maa 
gøre det i Fremtiden: det Om
raade, man med et slidt, men 
rammende Udtryk kalder dan
nende. Man ser det klart, naar 
man Aar efter Aar besøger Sko
len. Disciplene vokser op fra 
smaa, grinende, uvorne Sutter til 
stilfulde, rolige, hvidflippede Or- 
densmarchalker. Skolen har af
slebet deres Kanter ved sin 
Aand.

Det er ej let at forklare, hvori 
denne bestaar. De gamle Lærere 
forstod at opdrage Børnene til 
virkelige Metropolitanere; gid 
ogsaa de nye unge Lærere maat
te forstaa at gøre Skolen mere 
til et Akademi end en Lærean
stalt.

En gammel Lærer her, Hr. 
Hjejler, talte en Gang med en 
ung Lærer, der beklagede sig 
over en Dreng, og bemærkede: 
»Naah, del er ham, der spiller 
saa godt paa Fløjte«. Forundret 
spurgte den unge, hvor han vid
ste det fra, og lige saa forundret 
kom Svaret: »Taler De da aldrig 
med Drengene om andet end 
Pensummet?« Sagen i en Nødde
skal.

En høj Gejstlig udtalte en 
Gang, at Skolen havde mistet 
sit Ansigt, men saa længe den 
Indstilling, der giver sig Udtryk 

i hint Svar, hersker paa Skolen, 
kan Aanden ikke helt gaa tabt. 

V. V.

»Heureka« starter hermed en 
ny Artikelserie, »Skoler i 
andre Lande«. Vor hjem
vendte Korrespondent, E. Bug- 
ge, skriver i dette Nummer om

Kanadianske Skoleforhold
I Kanada har liver Provins sit eget 

Undervisningsministerium, det saakald- 
te »Board of Education«. Formanden 
for delte Ministerium er Provinsens po
litiske Overhoved, der vælges ved de 
offentlige, politiske Provinsvalg.

Skolen kan siges at være delt i tre 

Hovedgrupper: a) Kommuneskoler, b) 

Separatskoler, c) Privatskoler. Kommu

neskolerne er opretholdt af Kommunen 

og Separatskolerne ligeledes, dog med 

den Forskel, at en Fader skal betale 

ekstra Skatter for at have sit Barn 
gaaende i Separatskolerne. Disse sidste 
Skoler er meget nøje knyttet til den ka
tolske Kirke, og Lærerne er fortrinsvis 
Nonner og »Pater’e«. Privatskolerne faar 
ingen Understøttelse fra Offentligheden, 
men Skolepengene betales direkte fra 
Elevernes Forældre.

Imellem Børnehaven og Universitetet 
er der 13 Skoleaar ialt. De første 8 Aar 
kaldes »Public School« og svarer no
genlunde til den danske Underskole 
med Mellemskole. Efter at have bestaaet 
»Enstrance Examination« (Adgangs
eksamen), komer man ind paa de saa- 
kaldle »High Schools«, der svarer no
genlunde til de danske Gymnasier. For 
at faa Adgangseksamen til Universite
tet (Departemental Examination) skal 
man i hvert af de 5 Skoleaar i H. S. 
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have taget Undervisning i og bestaaet 

en Prøve i mindst 8 Fag. Af disse 8 
Fag skal 4 af (Fagene være: a) Engelsk 
Literatur, b) Skriftlig Engelsk, c) Fransk 
(delle Fag kan dog i særlige Tilfælde 
erstattes af Tysk) og d) et matematisk 
Fag. 'De andre <4 Fag er saa godt som 
valgfri. Fransk er paabegyndt allerede 
i første H. S. Aar, da næsten 48 pCt. af 
Kanadas Befolkning taler udelukkende 
Fransk. (Latin og Tysk kan paabegyn
des i det andet iH. S. Aar og Græsk i 
del Iredie. Særligt sproginteresserede 
Elever kan paa nogle (Skoler faa Under
visning i Spansk og (Italiensk i det fjer
de og femte H. S. |Aar. Matematisk og 
naturvidenskabeligt interesserede Ele
ver kan, naar de har naaet tredie H. S. 
Aar, faa Undervisning i alle Grene af 
Matematik og Naturvidenskab. De 
»Sproglige«, der skal have Matematik, 
undervises skiftevis i Geometri og Al
gebra -i de første fire H. S. Aar, men i 
det sidste Aar slipper de dog, hvis de 
da ikke nærer specielle Ønsker om at 
fortsætte Faget.

'I Kanada har .man ligesom i England 
og Amerika kun o Skoledage om Ugen. 
Hver Skoledag er paa B Lektioner (40 
Minutter til hver Lektion) og varer fra 
Kl. 9 til Kl. 15,30. I »Public .School« 
har man Frikvarter mellem hver Time 
ligesom her i (Landet, men i H. (S. er 
der ingen andre Frikvarterer end Fro
kostpausen, som saa til Gengæld er ret 
lang (3/i Time). De eneste Pusterum 
mellem Timerne er de 5 Minutter, det 
tager at gaa fra det ene Klasseværelse 
til det andet.

Eksamen er ikke mundtlig som her 
i Landet, men i alle Fag er der skriftlig 
Eksamen, endogsaa en Del af Gymna- 
stikprøven (Sundhedslære o. 1.) er 
skriftlig. Der gives et vist Antal Points 

for hvert Spørgsmaal, og paa Grundlag 
af disse Tal beregnes Ekeamensprocen- 
ten. Karaktererne er altsaa Tal, og ved 
Siden af disse Tal skriver Lærerne 
smaa, kloge Bemærkninger, hvis Eleven 
har gjort sig bemærket paa enten den 
ene eller den anden Maade. I Aarels 
Løb er der ialt tre Eksaminer; den første 
falder lige før Juleferien, den anden 
lige før Paaskeferien og den tredie lige 
før Sommerferien.

' En ikke uvæsentlig JDel af Elevernes 
Tid er optaget af Sport. Som (Regel er 
denne Tid efter (Skole, saa at de ikke 
interesserede kan trække sig tilbage. 
'Hver Klasse vælger sit særlige Hold in
den for hver (Sportsgren, og der udkæm
pes drabelige Kampe mellem Klasserne 
om Skolemesterskabet. Ligeledes kæm
pes der mellem Skolerne om By-Me- 
sterskabel. Hver Aarslid har sin Sport. 
Om Efteraaret spilles der meget Rugby. 
Fodbold, som det spilles her i Landet, 
ser man aldrig derovre. Om Vinteren 
dyrkes Is-Hockey, medens »Baseball« 
er det mest populære Spil om Foraaret 
og om Sommeren. Svømning kan dyr
kes hele Aaret rundt, da der ved de 
fleste H. S. findes Svømmebassiner.

Ferierne er i store Træk de samme 
som her i Landet med Sommer-, Jule- 
og Paaskeferie. Efteraarsferie og Pinse
ferie har de dog ikke, og selvfølgelig 
er de nationale Festdage langt fra de 
samme. .Sommerferien varer oa. 2^/a 
Maaned, men under Krigen kunde de 
ældre Elever faa Sommerferien forlæn
get til 3—4 Maaneder, dersom de tog 
Arbejde indenfor Krigsindustrien,

Til Slut lige et Par Ord om Lærerne. 
Jeg bar hørt nogle af Disciplene her 
paa Skolen beklage sig over deres Læ
reres Strenghed, som dog intet er imod 
den »Fasthed«, med (hvilken de kanadi-
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ske Lærere behandler deres Elever.

Under stænk Paavirkning af engelsk 
Skolcaand er de fleste kanadiske Læ
rere meget strikse og stramme. (Man bli
ver omgaaende smidt ud af Klassen og 
sendt ned til Rektor, dersom Læreren 
opdager, at man taler i Timen uden at 
være tiltalt -af Læreren selv. — En ka- 
nadisk Lærer vilde nok undre sig no
get over den forholdsvis frie Tone, der 
hersker paa de danske Gymnasieskoler. 

E. Bugge.

Gymnasiaster!
I Aar udkommer atter »Dan

marks kristelige Gymnasiastbe- 
vægelse«s Blad »Gymnasiastbla
det«. Det indeholder som sæd
vanlig forskelligt lødigt Stof, Ar
tikler, Films- og Boganmeldel
ser, Historier, kort sagt noget for 
enhver Smag. Enhver, der reg
ner sig selv for noget, hør holde 
Bladet.

Abonnement tegnes hos Til
lidsmanden, Igor Piesner, II 
Gymn., hvor ogsaa nærmere Op
lysninger indhentes.

Tillidsmanden.

Om Skolerejser
De Skoleelever, som i Som

merferien har været ude at rejse 
i et fremmed Land, har sikkert 
følt det uendeligt befriende og 
interessant at se et andet Land 
og sætte sig ind i dets Forhold. 
Kort sagt, det har i de allerfleste 
Tilfælde været en morsom og læ
rerig Oplevelse.

Man kunde nu spørge, om ikke 
ogsaa Skolerne er interesserede 
i, at deres Elever kommer ud i 
det fremmede. Hertil maa sva-

Interesser Jer 

for Politik

Vær liberale

Meld Jer ind i

Liberale Gymnasiaster

1 Halek og 

E. Schack, llks 
modtager Indmeldelser
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res, at det har de i alt Fald væ
ret, og man har ogsaa nu set, at 
Skolerne i adskillige Tilfælde 
har forlænget visse Udenlands
fareres Sommerferie. Men en Del 
Skoler har tidligere øvet en end
nu større Indsats, idet de har fo
retaget Skolerejser. Blandt de 
Skoleledere, som har gjort me
get for saadanne Rejser, kan 
nævnes Hartvig Møller, som har 
foretaget meget smukke Ture 
med sine Elever til Italien og 
Schweiz. Denne udmærkede Un
dervisningsform maatte naturlig
vis indstilles i 1939.

Selv om det nu er snart halv
andet Aai' siden, »Freden brød 
ud«, er Rejser som Turister i de 
europæiske Lande saa godt som 
umulige, men man maa dog væ
re opmærksom paa, at det er 
lykkedes nogle danske Studen
ter at korne til Balkan og andre 
til Frankrig. Uden at benytte 
den almindelige Presses over- 
fusende Tone, maatte det maa- 
ske være mig tilladt at henlede 
Skolens Opmærksomhed paa, at 
en Skolerejse maaske alligevel 
kunde realiseres om et Par Aar, 
hvis Skolens Leder og dennes 
Kolleger var interesserede. Hvem 
ved, om ikke en nuværende 
Elev i 4. Mellemskoleklasse en
gang kan fortælle, at han var i 
Paris i sin Gymnasietid med Me- 
tropolitanskolen?

O. H

Lidt om radikal^Politik
Af Palle Bruus

Ser man paa den politiske Ud
vikling i Danmark i Løbet af 
den sidste Menneskealder, er det 
interessant at iagttage den Ra
dikalisering, der er foregaaet i 
de forskellige Partiers Politik. 
Den konservative Linie er i Dag 
en anden end for en Generation 
siden f. Eks. Dog, det Radikale 

Venstre har beholdt sin Indstil
ling klar og uændret, lige siden 
Partiet blev stiftet for mere end 
fyrretyve Aar siden.

Samfundets Udvikling har na
turligvis ført med sig, at man 
indenfor det Radikale Venstre, 
ligesom inden for alle andre Par
tier, har maattet tage Stilling til 
en Ra'kke nye Problemer, og 
det har vist sig, at de radikale 
Synspunkter i Tidens Løb er ble
vet optaget af de andre politiske 
Partier, og at de er blevet løst 
paa dette Grundlag.

En Række af de Punkter, som 
er fundamentale for det radikale 
Partis Program, skal jeg kort 
behandle her. Det radikale Parti 
gaar ind for en mere ligelig For
deling af Samfundsgoderne. Ud
fra denne Grundsætning skal 
Priser og Lønninger fastsættes i 
Forhold til den økonomiske og 
sociale Politik. Den lønmæssige 
Overbudspolitik, der bliver dre
vet fra visse Sider, bør forhin
dres, idet den frembyder en 
overordentlig stor Fare for vort 
Produktionsliv. Dette Punkt har 
man netop nu en gunstig Lejlig
hed til at sætte ind paa, idet 
Samfundsudviklingen har ført 
med sig, at det offentlige griber 
ind og regulerer paa en Række 
Omraader.

Medejendomsretten maa un
derbygges og udvides, da det vil 
formindske Faren for Arbejds
løshed og fremme Produktionen.

Skatterne maa være direkte; 
Skat paa Byggeri og Skatter paa 
nødvendige Forbrugsartikler bør 
afskaffes. Netop nu, da Kon
junkturgevinsterne er stigende, 
maa de Jordværdier, som er 
skabt af Samfundet, tilfalde det
te; dette opnaas bedst gennem 
en effektiv Jordværdis lignings- 
skyld og udvidet Grundskyld.

Ungdommens Adgang til Ud
dannelse, baade akademisk og 
paa andre Maader, maa sikres; 
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dette kræves i høj Grad af den 
voksende Demokratisering af 
Samfundet. Samtidig maa man 
kræve, at der gribes ind overfor 
de examensmæssige Spærringer, 
der i høj Grad begrænser Ad
gangen til videre Uddannelse. 
Desuden maa der oprettes Kur
sus i Medborgerkundskab og po
litisk Udvikling ved Skoler og 
højere Læreanstalter. Sidst, men 
ikke mindst maa det tvungne Af
hængighedsforhold mellem Skole 
og Kirke afskaffes.

Hvad Sydgrænsen angaar, kan 
det Radikale Venstre ikke gaa 
med til de Krav, der stilles fra 
danske Sydslesvigeres Side. Den 
Grænse, der blev trukket i 1920, 
er en Nationalitetsgrænse, og som 
saadan kan den ikke udnyttes, 
fordi Forholdene i Danmark i 
Dag er bedre end Forholdene i 
Tyskland, og fordi en Del Ty
skere som Følge af disse For
hold gerne vil høre til Danmark. 
Om dette Emne siger Radikal 
Ungdoms Landsmøderesolution 
bl. a.: »Vi vil støtte det danske 
Mindretal i Sydslesvig i dets 
Kamp for at opnaa fuld politisk 
og kulturel Frihed, men vi kan 
ikke sidestille et senere Sinde
lagsskifte syd for Gramsen med 
den Kulturforbindelse og Kær- 
lighed til Danmark, som var det 
danske Mindretals solide Funda
ment fra 1864.«

Paa samme Linje maa det be
klages dybt, at Regeringspartiet, 
støttet af de socialistiske Par
tier, har brudt med den Mindre
talslovgivning, der har vieret 

-førende i dansk Lovgivning for 
Sønderjylland siden 1920.

<_ I vor Militærpolitik skal vi op
fylde vor Forpligtelse som Med
lem af UNO, hverken en Tøddel 
mere eller mindre. Det Radikale 
Venstre kan ikke andet end paa 
det skarpeste fordømme Opret
telsen af et Hjemmeværn, der 
kun vil føre til at foregøgle visse

Sports
Rekvisitter 
Beklædning

*

Poul Holm
Silkegade 11
Tlf. C. 3082-13382

SKOLENS LEVERANDØR

Medlemmer af Samfundet mili
tære Muligheder, som ikke reelt 
er til Stede.

Socialiseringsspørgsmaalet skal 
ikke nærmere behandles i denne 
Artikel, da det vil føre for vidt 
al forfølge det i dets yderste 
Konsekvenser; blot skal det næv
nes, at den radikale Linie ikke 
ønsker fuld Socialisering, men 
paa den anden Side heller ikke 
den uhindrede Liberalisme. Paa 
enkelte Omraader, f. Eks. For- 
sikringsomraadet, vilde del være 
heldigt, om Staten greb regule
rende ind.

Om det Radikale Venstres 
Fremtid skal jeg ikke nærmere 
udtale mig, men jeg skal pege 
paa, at hvad der end sker i dansk 
Politik, vil der altid blive staaen- 
de to Partier, Socialdemokrater
ne til venstre og en konservativ 
Fløj til Højre. Her er det, det 
Radikale Venstre har sin Mis-
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sion som Formidler af Udjæv
ningen mellem disse to Parter, 
og ved at udtale sig om de Ting, 
de andre Partier af den ene eller 
den anden Grund ikke tør ud
tale sig om. Det er den Linie, ra
dikal Politik altid har fulgt og 
altid skal følge.

Palle Bruus

Obs.!
I Juni Nummeret kom Red. med en 

Meddelelse angaaende Annoncerne. Ef
tersom der nu er gaaet saa lang Tid, 
siden dette Nummer udkom, vil det 
maaske være bedst at gentage Medde
lelsen. Den lød:

Her er en Chance for alle Metropoli- 
tanere til at tjene Penge Der er sikkert 
mange, hvis Fai- eller Onkel er villig til 
at tegne en Annonce for sin Forretning 
i »Heureka«, og der vil tilfalde hver 
Elev 25 pCt. af det Beløb, som Annon
cen lyder paa. Snak med Redaktøren, 
E. - Schack, tiks., rr"'
Sundby 3607, uei, men .... 
»Heureka« mangler et fast økonomisk 
Grundlag. Det bemærkes, at man godt 
kan komme til at tjene ret gode Maa- 
nedspenge, hvis man som sagt har en 
Far eller Onkel, og hvis man er beriget 
med store Overtalelsesevner.

Mejeriet Kronborg

Viggo Frandsen,

Hans Egedesgade 9, 

Telf. Nora 7099

Skolesager:
Pedellens Udsalg paa Skolen

Skolebøger 

og senere 

Studiebøger

RØMERS BOGHANDEL
Skindergade 29 Telf. 3828 & 6728

Spydige Bemærkninger
vil sikkert hagle ned ovei- den stakkels 
Redaktør, uaar det er blevet opdaget, at 
August-Nummeret kun er paa 8 Sider. 
Man vil med en særdeles medfølende 
Mine spørge, om dette er Begyndelsen 
til »Heureka«s Endeligt, om der er 
»hugget af Kassen« o.s.v. o.s.v. Derfor 
tillader Redaktøren sig at meddele7~æt~ 
Grunden til, at dette Nummer ikke er 

—o. er, at ^""t er et ekstraordinært
..m ■ "L ■ ■■r
været Meninge /Heureka« skuiluv 

udkomme i August, fordi det næsten er 

umuligt at redigere et Blad, naar alle 

Mennesker er paa Sommerferie.

Først da Redaktøren blev gjort op

mærksom paa, at det vilde være pas

sende, om det blev omtalt i Bladet, al 

Skolen holdt et Slags Jubilæum, den 

17. August, indsaa den Nødvendigheden 

af et August-Nummer.

Trods store Anstrengelser var det 

komplet umuligt at faa Bladets færdigt 

til selve Jubilæums-Datoen. Redaktøren 

haaber nu, at Læserne vil tage til Takke 

med dette noget forsinkede Jubilæums- 

Nummer.

Ansvarhavende Redaktør.' E. Schack, Torvegade 47* K. Su. 3607
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