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En julehistorie åf A.Rønnau,

Sneen faldt tungt ned over husta
gene i byen, og ned over de hvide ga 
der der myldrede af travlhed. Folk 
slæbte rundt med store pakker, mens 
man overalt hørte den ringlende lyd 
af kanernes bjælder. Alle mennesker 
var glade på denne dag,- alle smile 
de til hinanden og alle havde meget 
at gøre. Rundt om i de små hjem var 
lysene tændt og børnene hoppede af 
forventning og var slet ikke til at 
styre. Ja, det var juleaften,og der 
var jul allevegne. Kun et sted var 
julen ikke kommen. Ret var hos den 
gamle matematiklærer. Han sad så en 
somt oppe på sit lille usle kvistvæ 
relse.Ham var der ingen der ønskede 
"glædelig jul", han havde intet ju
letræ eller gåsesteg på denne aften. 
Han havde kun sit lille kvistværel
se, dets -spartanske møblement og en 
osende, tranlampe. Til lyset af den
ne sad den gamle mand nu og talte qp 
gavehefterne igennem for 117gang, - 
dogkun for på ny at fastslå at— da? 
manglede et sæt opgaver.--- Og så 
ledes sad han længe og stirrede ud i 
luften med et ansigt, der var lagt i 
dybe,tænksomme og forpinte folder , 

han var bitter og skuffet. Hvem kun 
ne da også holde jul— når der mang 
lede et sæt opgaver. Tog han fejl - 
eller hørte han virkelig gadedøængå 
langt nede i trappeskakten?Der kom 
mer virkelig nogen'i Lyden af de hur 
tige trin på trappen bliver tydeli
gere og højere. En eller anden stand 
sede forpustet op uden for kvistvæ
relset, bankede på og åbnede den . 
Ind i værelset tfådte en dreng med 
ordene: "Glædelig jul hr.Lærer. Og 
her er mine opgaver!!!’’ Da smilede 
den gamle matematiklærer og tørrede 
sine våde øjne med et (endnu vådere) 
viskestykke."Det skulle man opleve" 
udbrød han, og mens hans elev bevæ
get trak sig tilbage med et elegant 
bul: på 90°, kastede den gamle mate
matiklærer med et lykkeligt smil o- 
ver opgaverne, og endnu langt ud på 
natten kunne naboerne høre ham høj
røstet recitere "Peters Jul" og 
nynne den ældgamle salme

"Julen er kommen"

Frit efter Martin Quorcho P.B.P 
ved Lind«



2*___________ _________________
ELEVRÅD.

Som de fleste vil huske, var deri 
forrige nummer af PLATON en artikel 
om elevråds skrevet på opfordring af 
bladets redaktion, med det formål at 
undersøge, hvorvidt der var interes 
se for elevråd. Da der fra forskel
lig side blev forhørt,om. der virke 
lig var mulighed for dannelse af et 
elevråd, kunne vi oplyse, at rektor 
intet havde imod et elevråd,for „som 
rektor bla. sagde: "Jeg er absolutpo 
sitivt indstillet overfor tanken 
blot synes jeg,at initiativet skal 
komme fra eleverne selv. Og det skal 
heller ikke være nogen hemmelighed, 
at jeg i sin tid oprettede elevråd 
på Svendborg Statsskole«"

En vigtig forudsætning for dannel 
sen- rektors støtte- var altså til 
stede. Det besluttedes derefter at 
indkalde til møde, hvor første punkt 
på dagsordenen skulle være ‘élevrå - 
dets berettigelse". Den store til
slutning vanskeliggjorde forhandlin
gerne,- men man blev da klar over at 
visse kredse var imod,- her tænkes 
på ^Gmn? der troede,at elevrådet kun 
ne blive brugt imod dem,- eller med 
andre ord- at de skulle indordne sig 
under elevrådet. Mødets arrangør KCk 
Jørgensen havde indbudt repræsentan 
ter fra GI Hellerups Elevråd, og de 
gav praktiske oplysninger om, hvor
dan de havde udformet det, og hvor
dan det fungerede hos dem. Særligt 
fremhævede han,at elevrådet kun er 
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tredie instans,uden nogen som helst 
lovbefæstet magt, og det er derfor 
praktisk, at det hviler på et præ
fektsystem,- det giver til enhver tid 
elevrådet en baggrund. Mødet opløs 
tes så, efter at man under fclkemum 
len var blevet enige om, at der var 
interesse for elevråd. De . Mte 
klasser skulle så vælge vælge repræ 
sentanter, der i fælleskab skulle fbr 
handle sig til rette om, hvordan elev 
rådet skulle sammensættes ,og klarlæg 
ge linierne for dets udstrækning.Mø 
det for repræsentanterne, der afhold 
tes for lukkede døre, har,såvidt,man 
har kunnet oplyse, haft følgende til 
resultat: En resolution tilstiles 
rektor og lærerkollegiet med anmod 
ning om godkendelse, idet elevrådet 
ingen berettigelse har, hvis det ik 
ke har rektor og lærernes støtte.Ef 
ter at denne henstilling er antaget, 
vil den blive offentliggjort på fr.m 
trædende plads i bladet.-
En del af forslaget behandler valg, 

- hvor tit der er valg,-hvem der kan 
vælges-:det foreslås at klasserne ud 
vælger deres repræsentanter dog ik
ke mellemskolen! De kommer kun til at 
nyde goderne af de andres arbejde 
Men for at åikre arbejdsro og dog mu 
liggøre udskiftning af repræsentan
ter, foreslås det, at disse vælges 
fire gange om året,- sommerferie - 
efterårsferie- juleferie- påskeferie 
- ved hemmelige skriftlige valg.Men 
herom senere. Støt idsen og sørg

forfat de rigtige bliver valgt. OD.
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HVEM 
DET ? |

E R F Løsninger skal se 
f nest være afleve- 

ret d. 12/1- 54*-

Jeg taler højdanak. 
Jeg har noget med 
teater at gøre.- 
Jeg kan endnu ri
ve mig i håret.- 

t-t

Er jeg en 
dansker?

Er jeg en 
lærer?

Er jeg en 
maske?

Løsningen sidste gang var 2 JENSEN : Vinder se næste nummer af P L A T 0 N .

DAMESIDEN
Arg. læbestift.
Der har i den sidste tid lydt pro 

tester fra den mandlige del af di
sciplene . som flager over, at mangp af 
pigerne bruger kosmetik,- i særde
leshed læbestift i skalen,Det. kunne 
interessere mig at høre en begrundel 
se .nørfor, .en fornuftig motivering 
ud over don sædvanlige vege^i.... 
”det ser så fjollet ud’*øiS.v, * Vel 
gør det ej.Som mandlig discipel,der 
efterhånden har set otte årgange pi 
ger på skolen,kan jeg kun mene, at 
det er en decideret fordel at piger 
ne gør lidt mere ud af deres udseen 
de, end det har været skik og brug 
tidligere.Det har ikke altid været 
landets mest blændende skønheder san 
har gået her, men heldigvis har her 
været og er mange ganske søde piger- 
(jeg skal indrømme at heller ikke al 
le drengene er filmshelte af type)- 
og til tider har det set ud, som om 
de har givet pokker i udseendet og 
bare brugt brun sæbe og pimpsten.Til 
fordel for læbestiften kan siges,at 
der er mange, mange ting,som er smukt- 
kere ©nd et par blåfrosne læber, at 

det lyser gevaltig op i skolegården, 
at det gør frikvartererne hyggelige 
re, og at læbestiften, hvis den ik
ke er overdrevet, forskønner de fle 
ste piger. Hvis vi arme drenge kun 
havde blodfattige, blåfrosne, smal
le og triste læber at se på hos sko 
lens piger, ville det muligvis ned
trykke os så stærkt, at vi ikke ale 
ne blev triste til mode, men måske 
ovenikøbet helt mistede lysten til 
at komme i skole og, i bedste fald, 
til at komme ned i frikvartererne , 
hvad der atter vil sige en nedgang i 
arbejdsydelsen og evnen til at ind
suge viden. Summa summarum;
Hurra for de piger, som ved hjælp af 
en parfumeret, farvet parafinstang 
hjælper til med at gøre de triste 
vinterdage udholdelige for os dren
ge., . og en opfordring til alle de 
piger, som endnu ikke er begyndt ned 
læbestift, til straks at tage fat!!! 
P.S. Bare der var én, som turde gø 
re vrøvl over uldstrømperne, g 
Alle og enhver også pigerne bør læg 
ge deres mening from til diskussion«,



4. december,
Peter Pan (

1904 — 1953.

For et halvt års tid siden løb Dis 
neyss hidtil kostbareste produktion 
af stabelens Filmatiseringen af J.M. 
Barries 'Peter Fan"«Optagelsen har 
taget tre år og har kostet fire mil 
lioner dollars, og resultatet er å- 
benbart tilfredsstillende«, I Amerika 
anses denne film for at være bedre 
end "Snehvide", der hidtil har holdt 
førstepladsen som det bedste from - 
bragt af Walt Disneys Studie*

I Danmark er skuespillet Pster Dan 
vel nogenlunde så ukendt, som det er 
kendt i England« De fleste Londonfa 
rere kender statuen af Peter Pan i 
Kensington Gården-

Det var i Kensington Garden,at den 
skotsfødte dramatiker. James Mathew 
Barrie, plejede at møde familien Da 
vies børn, når disse gik tur med de 
res barnepige* Sammen med børnene ve 
vede Barrie lange,fantasifyldte hi
storier,- de bedste af dem blev se
nere benyttet i 'Peter Pan"0 Men de 
fem børn- Peter nr, 1 - Peter nr,5 
- voksede til, og mistede den barn
lige fantasi som Barrie holdt så me 
get af«.

Stykket har et skær af barnligpaiv 
fantasi, mange er i stand til,- ved 
erindring om -de første leveår-at nik 
ke genkendere til. Små konsekvent gen 
nemførte pudsigheder kalder på smi
let.

eksistens.

Et vidnesbyrd om, hvor stort etind 
tryk skuespillet gjorde på børn,van 
brevene til Barrie fra forældrene , 
hvis børn forgøsves havde forsøgt at 
flyve ligesom børnene i 'Peter Fan" 
For at undgå gentagelser blev styk
ket siden tilføjet nogle replikker, 
således at man for fremtiden iklnkrå 
ne flyve uden at have alf estøv på sig,

Bobby Driscoll har lagt stemme til 
Peter,- men hvad siger englænderne 
til en Peter med begyndende ovei’ — 
gangs stemme?

"The Times" frabeder sig (d«14/2- 
53 )s at man i det væsentlige sammen 
blander Barries og Walt Disneys Pe
ter Pan® Filmen minder om Pinocchiq, 
siges der# Endnu vides ikke,om Pe
ter Pan har undgået at få indlagt ■ 
sentimentale sange udsat for solist 
og nynnende kor.

Af de. allerede fremkomne udtalel
ser såvel i den engelske som i dena 
merikanske- presse ser det ikke meget 
ud til at Barries skuespil er ble - 
ver .behandlet med den fornødne omhu 
og respekt* Måske vil filmens frem
komst i .europa bevirke at et eller 
andet europæisk land med med filmisk 
erfaring og tradition endelig viser 
virkelig inter esse for tegnefilmen. 
Det kan nås endnu9 inden Walt Dis - 
neys saks har klippet mere europæisk 
litteratur i stykker til denne spe
cielle form for amerikansk kunst«-

Barries stykke er mere end et e- 
ventyr i skuespilform« Det har en e 
gen filosofi og symbolik* Drengen Fe 
ter Pan kan ikke ses af ældre menns 
skerc Tydeligst ser man ham,når man 
er barn. Jo mere man vokser til, jo 
mere forsvinder Peter i tåge,han bli 
ver gennemsigtig, og til sidst mi - 
ster man. ham helt. I stykket fårman 
også at vide, at hver gang et barn 
siger i” Jeg tror ikke på alfer", er 
der en alf der dør* Her tænker Bar
rie på familien Davies børn,der vok 
sep som tiden går, og allerede er be 
gyndt at ytre tvivl angående alfers

løvrigt kan det "bemærkes, at filmen får 
danmarkspremiere på Metropol anden jule 
dag med Buster Larsen og Ilselil Lar - 
sen i hovedrollerneo

Vi har alle de førende mærker 
i knallerter.

Gykelhandeleren Jagtvejen 23 a= 

Den med gratis luft,.
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Christian F. Rømer

Boghandel og papirhandel

Skindergade 29 a K 
0'6728 & 3S28.

Jagtvejens Roto

Alt i foto

Jagtvejen 25

Alle skolesager fås hos pedellen 

Struensegade

Carl P.Voss
Skyttegade 8

geri og konditori* 
Udbringning af morgenbrød om søndg(No8583) 
Klejner & juleklager er vor specialitet .

Vin og Tobakshandel

A. Eo Pedersen

Telefon Taga 1774z

Isbaren med det røde skum 
v/ J. Johansen«
Jagtvejen 30 

sendes på bestilling 
Nora 8029 o

METROPOLITANER-SAIOUNDET.

Henvendelser og forespørgsler 
modtages af sekretæren,

- højesteretssagfører Carl Heise
Ny Vestergade 1, K., eller

formanden; landsretssagfører 
Johan Asmussen?HovedvagtsgB2, K.

Besøg isbaren
Jagtvejen 23a

Haxøes

Fugle »-og Akvariehandel
Is og chokolade Husumgade 2.

Ægir 1786,.
Ægir 2116

Den helt rigtige

Håndboldstøvle 
m/svampesål. Tysk fabrikat . 

fås is

Juleknas
- Billige bolchers
- Fine mandelgaver

Sp or tsmagas inet F.I♦B

C 689« Amagertorv 11 > C 1475-8
Hellerup dessert is 

(bestillinger modtages)

OPFORDRING.
Metropolitanskclens elever anmodes om før-
trinsvis at foretage dere
jbladet averterende forretninger»-

ndkøb hos de i

Jagtvejen 2^r.

Ta 796u*
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EX ^DDIENSIONAL JULEHISTORIE ved J.

Det var nat i Vrii løselille. Det 
var vinter,- hård vinter, af don 
slags4som kun kommer een gang om å- 
ret. Temperaturen var nu de omkring 
Gins kogepunkt ca> -t273°o1 byens fø 
rende café "stenbroens oase11', sad 
folk og snakkedeo Vinden peb i alle 
sprækker .
Hjemme hos Ferdinand Mortensen, - 

som gik med pludderbukser og cykel
spænder, - herskede der aftenst emring? 
Med et blev stemningen brudt,- Mor
tensens bedre halvdel viste sig i dø 
ren fra køkkenet. Hun manglede kaf
febønner, og nu skulle Mortensen gå 
over i cafeen og låne lidt« "Dot er 
ikke vejr at jage en hund ud i, så 
du kommer til at gå i stedet",sagde 
hun. Og så fik Mortensen en regnfiak 
ke over pludderbukserne y hvorpå han 
blev jaget ud i det hylende vejr.Gas 
lygterne langs Jensen Street var gå 
et ud, så Mortensen var bange,- han 
var hundeangst, Benene rystede i buk 
serne under ham. Han stred sig frem 
i medvinden. Pludselig stivnede han. 
Noget mørkt dukkede op for ude- Et 
uhyggeligt ansigt viste sig, Morten 
sen hev den amerikanske plasticfrak 
ke op om ørerne og skjulte ansigtet. 
Han troede at hans sidste weekendvar 
kommet. Forsigtigt så han op- åh - 
det mørke var blot en plakatsøj le med 
et billede af Bob-Hope. Rystende fort 
satte han, og efter nogle rædselsvæk 
kende minnutter nåede han "Stenbro
ens Oase".Mortensen gik indenfor, - 
og nu stod han altså i byens kultur 
center på den store kokosmåtte ,og 
dryppede af. Mortensen blev hilst med 
drillende tilråb,..- Han var kendt som 
byens mest fygt i udgydende s lapssvans. 
Mortensen blev altid drillet fordi 
han gik store omveje for ikke at v® 
re alene. Hans største skræk var kir 
kegården ved midnat. Også denne af
ten blev han drillet.
Pludselig rejste slagtermester Ty 

regod sig- "Jeg giver dig fem-og- 

tyye,bayerske pølser og3 et stykke halvtreds-øres^ieverposte3, hvis du 
går over kirkegården på hjemvejen", 
sagde han og alle gæsterne lo, og 
Mortensen rystede så cykelklemmerne 
faldt af pludderbukserne. I det sam 
me blæste døren op, så sneen føg ind 
og dannede islag på kaffekanden og 
mellem Mortensens tæer. Han kunne ik 
ke fordrage leverpostej, men pølser 
ne, hans hofspise, var tillokkende. 
Med bævrende stemme erkendte Morten 
sen,at han modtog tilbudet, hvis han 
kunne få leverpostejen omsat til kon 
tanter.

Som bevis på at Mortensen virkelig 
gik midt over kirkegården,skulle han 
plante slagterens 16tommer kniv i 
jorden ved stenen ud for det nordli 
ge kor. Mortensen gik ud i den kol
de sne medbringende kniven,1/2 pund 
kaffe og de rystende pludderbukser.
Hundeangst og bævrende af kulde nå 

ede han frem til den store kirkeg£nh 
låge. Selvom stormon buldrede, og sne 
en føg, kunne han alligevel høre lå 
gen pibe og falde tungt i. Forrevne 
skyer gled over himlen og nu og da 
blottedes månen- Kirkegården lå øde 
i dot uhyggelige skær* Mortensen bon 
uvilkårligt til at tænke på "frigi- 
dairon" i brugsforeningen.
Nu kunne han se stenen.Hans ben 

kunne knap bære ham de sidste Stridt 
Rystende af angst så han sig om,hvor 
på han faldt på knæ, hævede armene 
med slagterkniven højt over hovedet 
og stødte kniven i til skaftet. Så, nu 
var det gjort, og han var 25pølserri 
gere. Men ak- da han ville rejse sig, 
blev han fastholdt af en usynlig magt. 
Han blev trykket ned til jorden af 
et jerngreb. Angstens sved brød frem 
på panden. Tungen klæbede til ganen, 
Et skrig mundede ud i en hæs rallen

Da Mortensen næste morgen blev fun 
det død på kirkegården, vidnede hans 
trælt ikke om en,der havde lidt kulde 
døden.Mortensen var død af angst^ni 
ven sad i jorden,dér hvor han havde 
plantet den- tvær s.'.gennem folderne 
i pludderbukserne. Morales

Gå med knickers fra Troolstrup -s- Buksetorvet -s- Vester Voldgade 5.



EN GLIMRENDE AFTEN.

Det var en fornøjelse at høre den dyg
tige pianistinde Galina Werschenska, der 
torsdag d. 3/12 afholdt klaveraften på 
skolen.

Måske kunne Beethowens sonate i Fmoll, 
opus 57? virke lidt brutal, hvilket dog 
hovedsageligt' skyldes de akustiske for
hold i salen.

Schuberts "Impromtus" bør dog særligftem 
hæves, idet den blev tolket med den o - 
veriegne elegance og rytmiske sikkerhed 
som stykket'kræver.

Om Schopins etuder kan kun siges,- at 
det var en musikalsk oplevelse at høre den 
temperamentsfulde og dog så følelsesbeto 
nede udførelse af den stor§ komponists van 
skelige værker.

Det var e^ helt igennem vellykket af
ten, både for Galina og arangørerne, hem 
lig M.G.S.- J-6 0-0-0
|Men tømrerne ‘og murerne .. j 
står nede bag ved skurene 
De kikker lidt på urene 
de drejer lidt på skruerne 
vi følger dem i tankerne 
og ser dem løfte plankerne 
de drikker.øl fra kasserne 
og kikker ind å klasserne 
de ta'r det som en vittighed 
at se‘*på vores flittighed 
de'kender ikke denne trang -■.. (
(se videre PLATON næste gang),|

"Skolen brændte" 
ikke.-

Tirsdag d. 15decombor ved 17 tiden opda 
gedes det,at dot brændte, formedelst et 
ildskær og tydelig lugt af røg. Fru Bach 
skyndte sig op på lærerværelset for at a- 
larmere .lærerne ,der var forsamlet til læ 
rermøde. Vod sin indtræden på lærerværel— 
blev fru Bach slået af røgens tæthed her 
og skyndte sig at råbe "skolen brænder" 
Straks greb skolens fysiklærere skumsluk
keren- og chancen for at vis<^ at denne fun 
gerede. Hr. Fox Maule greb chancen for at 
få lov til at dreje hjælp på telefonen og 
heldigvis kom brandvæsenet hurtigt ,sålo - 
des at vi og lærerne ikke fik chancen for 
en forlænget juleferie.

-o-o-O-o—o-

Lommobog for skoleelever 1954«

Lommebogen 1954 i festligbrø^ indbin- 
ding er kommet,og med sine 125 sider 
bringer den mere end det sædvanlige i 
lommebøger,den virker næsten som en 
lille håndbog. Af do små artikler kan 
nævnes on om ot så vanskeligt emne som 
skoleblade,en anden af den populæro 
farmacevt Sven Holm. Lidt om bordton 

■ nis, magisko talkvadrater, fjernsyn— 
og ikke.mindst or on del matomatisko, 
fysiske og kemisko formler og tabel
ler samle s hor. God bog værd at eje.

Ang <, Pr æmi ekonkurr e nc e!
På omstående side findes fire for 

skellige opgaver. Por hver løst op
gave deltager man i lodtrækningen cm 
4års abonnement på PLATON.

Por at kunne deltage i lodtræknin 
gen om en-

BIOGRAFTUR MED FRK. METROPOLITANA

Køb ure på konto!

PENZA urimport. 

Jagtvej 30. 

Reperationer udføres.

skal man løse den store kryds og ivars 
- samt en af de 3små nemme opgaver«, 
Løsninger skal være os i hænde in
den juleferien begynder.
Vi gør opmærksom på at alle på sko 

len kan deltage9
Præmiefordelingen bekendtgøres i 

januarnummeret, som udkommer omkring 
23/1-54o-
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P R Æ M I E K O N K U K i
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Mellem Nev; York og St. 
Francisko går der tog 
daglig i begge retnin 
ger med afgang kl. ot 
te fra endestationen. 
Turen varer i syv døgn, 

afgår

Hvormange tog møder en 
passagerer der gør tu
ren fra New York - St. 
Francisko og hvad er 
klokken når togene mø
des???? — hvis der kun 
et tog

i døgnet.

Udfyldes og afleveres sammen med besvarelserne 
på opgaverne til redaktionen.

Denne opgave kræver en versificeret 
oversættelse af nedenstående vers,- 
der stod' over. Pla.tons dør.. Denne sim 
pie opgave er sat som trøst for klas 
sdKterne,

Perdoctus mathematicus
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Qui rudis est in mutheBi 
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