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Krig - Krig - Krig.- 
.eller forklaringen på, samfundets . 
forfald.

Som repræsentant for den farlige 
ungdom vil jeg henlede offentlighedens 
opmærksomhed på den uheldige indfly
delse visse skolebøger kan have på 
ungdommen,- urolige elementer kan spi 
re frem ved'læsningen af f.eks la
tinske læsebøger.

For det er mærkværdigt, at hr. Kr. Mik 
kelsen, forfatteren til den berømte 
latinske lærebog, ikke har kunnet 
finde på andet stof til læsestykker- 
ne end een stor ophobning af slags«, 
mål, krig, død og ødelæggelse, også 
kaldet "De puniske og jugurthinske 
krige".- De stakkels elever i 4. 
mellem, der i forvejen er alt andet 
end fredelige, bliver proppet med 
fortællinger.om mord, krigslister, 
bestikkelser og fyrstelige personi
fikationer af kynisk grusomhed. Det 
kan ikke ahdet end.spøge i hoveder
ne på disse så let påvirkelige un
der- og overgangsindivider. Man. vil 

måske indvende, at ondel af bogen 
indeholde!’ små sandheder af en re
lativ heutral karakter.Og’dog, sæt
ninger, af typen 1 ’’ En anden roste 
de samme søstres broder.", kan give 
een,nok at tænke på.- I første gym
nasieklasse er man efterhånden ble
vet så hårdkogt man uden fare
for søvnløshed kan gå ombord i en 
skildring af nye blodbad,-nemlig Cæ 
sars gallerkrige»- Hvorfor ikke i 
stedet vælge læsestof, der f.eks. 
fortæller om•dagliglivet i Rom, el
ler behandler kulturhistorien i al
mindelighed. Det ville sikkert kun
ne gøres lige så spændende som det 
nuværende stof, det ville måske kun
ne pumpe lidt ånd ind i disciplene, 
og. endelig ville man. .læro andre og 
ulige mere anvendelige gloser end' 
de bekendte II? synonymer for ver
bet at slå ihjel’ -

Redaktionelt? Hvervet som redaktions 
sekretær er velvilligst overtaget af 
Jørgen Sonnorgaard . fra 8nummor af ELA
TON at red

Oyrano de Bergerac.
Nogle scener af Barselsstuen. 

' 12/p - 13/9 - 14/3.



2. februar.
DET VAD DA GODT, MAN
KUN BLEV HALVÅRSMEDLEM.

Da M.G.S.' formand engang ved sæso
nens begyndelse indigneret fortalte 
om forrige.års gymnasieforenings me
get passive virksomhed,sagde han til 
alle-og_enhver, at i år ---- ! Der 
skulle laves skolebal, filmsaftener 
på filmsmuseet og filmsaftener i Stu
denterforeningen om henholdsvis van 
Gogh, Cesanne, Italien og Hellas 
samt Svanesøen og Raderewskis ind
spilning af Måneskinssonaten. Ende
lig nogle foredrag og nogle musik- 
aftener. Ganske vist var annoncerin
gen- af . disse planer udstyret, med al
lehånde sproglige sikkerhedsventi - 
ler som "måske”, "eventuelt”, ” så
fremt" osv. --- men alligevel.

Det lykkedes at trumfe én musik- 
aften og én foredragsaften igennem, 
men ved skoleballet søgte man for
gæves efter det der var lovet, nem
lig et godt moderne orkester.Ellers 
har Gymnasieforeningen kun antydet 
sin eksistens når den har solgt bil
letter til skoleballer — på andre 
skoler,eller når en af lederne hen
rykt har fortalt de interesserede 
hvem de sidst har skrevet til — og 
fået afslag fra. —

I november indsamledes der på sko
len det nødvendige antal underskrif
ter hvorefter man krævede formanden 
afsat, i fuld overensstemmelse med 
de gældende love. Foreningen brød 
lovene — og formanden blev sidden
de med hænderne i skødet. — Godt 
man kun blev halvårsmedlem !’p p p

M.G.S. meddeler.

For at lette planlæggelsen af for
årets mange og store arrangementer 
og i medlemmernes egen interesse op 
fordrer M.G.S. sine medlemmer til sia 
rest at indbetale kontingentet for 
andet halvår.

Lovende litteraturaften.

På klassikeren Møllehaves initiativ sam
ledes d. 1. februar en litterært interes
seret kreds til det første møde.

Hvor stort et fremmøde, man egentlig hav 
de ventet,vides ikke,men der kom i alt fald 
en snes stykker fra de nysproglige og klas
siske linier,medens matematikerne glimrede 
ved deres fraværelse. Nå, selv uden dem 
blev mødet en ubetinget succes. Møllehave 
indledte selv med et foredrag cm Nis Peter
sen ledsaget af en oplæsning fra hans for
skellige digtsamlinger, især ” En drift 
versJL Han røbede og åbenbarede straks sit 
udstrakte kendskab både til Nis Petersen 
og litteraturen i al almindelighed, - Ef
ter foredraget udtalte formanden for elev
rådet sin tilfredstillelse ved som 3die Ger 
at se det åndsliv videreført, som han ug 
hans kammerater om nogle måneder fer stedse 
forlader. Han ville dog ikke sige,hvad det 
var for noget åndsliv,3die G har i sinde at la 
de gå i arv, og det var jo meget fornuf
tigt.- Dette første møde synes at lægge en 
virkelig fremtid til rette for den lille 
kreds ( som dog gerne må blive større 1) og 
dens dygtige leder. Planerne for den kom
mende tid omfatter møder og foredragsafte
ner med Ova Abildgaard, Hans Scherfig og 
andre prominente personligheder.

P.B.P.

*****

En ballade (ja, en farlig ballade.) 
Blad af skolens dagbog.

Forords Han misted det tøj , som 
han gik i.

( risum teneatis amici ?).
Se,som han styrer sin cykel så stolt 
ud ad den larmende gade, 
stak han så hånden i vejret og holdt 
foran den grå palisade.
Tænkte han så på de verber,han har, 
og på de oldgræske vaser, 
råbte så drengene klagendes far, 
pas nu på syrer og baser -!
Sætt. Peter . Syre .
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Alsidig Læreplads New Ferry, Bebington,

(efter sommerferien).
■•Faget er velegnet for ung Pige.

ARKIV - BOGLADEN. 
Bøger - Papir- Musik-Ibt o 
JAGTVEJ 5-GOTH 894v.

Wirral, Cheshire, 
England.

6. Dortthy Astie F-. 14-'
12, Greendale Road, 
Port Sunlight, Wirral 
Cheshire, England.

PENNEVENNER —
Hr. lektor Reumert har anmodet os om at 

optage en liste over engelske pennevenner, 
der ønsker kontakt med danske .

7. Kathleen Davies F 15
21, Glen burn Avenue, 
Eastham, Wirral, Che
shire , England.

First name- Last name: Sex: Age:
1. Annice Johnson F 13

Postal address: 296, Heath Road, 
Higher 3e bington,Wir-

8. Dorothy Deakin F 14
13, Thornleigh Avenue, 
Eastham, Wirral, Che
shire , England.

ral, Cheshire, England.
9. Brenda Skyrme F 15

Holme Lea, Neston Rca4 
Willaston, Wirral, 
Cheshire, England.

2. Joyoe Jelliooe F 13
15, Green Lane, Lower 
Bebington, Wirral, 
Cheshire, England.

3. Theresa Humpreys F 13
10, Laurel Avenue, 
Brackerwood, Higher 
Bebington, Wirral, 
Cheshire, England.

4. Rosalie Booth F 14

25> Priory Glose, 
Bebington, Wirral,Che
shire, England,

5. Catherine Pimlott F 14
20, Prospect Place,

BEKENDTGØRELSE.

På grund af forskellige uforudsete om
stændigheder bliver jeg desværre nødt til 
at trække mig tilbage som sekretær i M.G.S. 
Dette vil imidlertid ikke have nogen be- 
tydning for gymnasieforeningens videre ar- 
bejde, lige som det sker i fuld forståel
se med formanden.

Medlemskort, på hvilke mit navn står 
som kvitering for kontingent, er fortsat 
gyldige, og de arrangementer, som jeg har 
arbejdet på, og for hvis gennemførelse vi 
endnu ikke har fuld sikkerhed, vil ikke 
standses af den grund. Jørgen Sonnergaaid.

Christian P, Rømer

Boghandel og papirhandel 
Skindergade 29, K.
C.6728 & 3828.

Alle skolesager fås hos pedellen .

Den. helt rigtige

Håndboldstøvle 
m/svampesål. Tysk fabrikat 

fås i s

Sportsmagasinet P.I.B.

C 689. Amagertorv 11. C 14758



A. februar.

Gamle metropolitanere 2.

For en gammel metropolitaner er det al
tid'; fornøjeligt at.høre fra sin gamle ske
le,. således som det, var tilfældet,da re
daktionen af "Platon" bad mig om at skri
ve lidt qua gammel metropolitaner. Det 
gør jeg gerne, da min kontakt med skolen 
i' de senere år væsentlig har bestået i 

hvervet, som beskikket censor ved studen
tereksamen, tre gange ialt, sidst i 1951* 

. Jeg tilhører som. student årgang 1926, 
der var en talstærk årgang- 53 studenter 
- og den sidste udelukkende mandlige . i- 
det unge piger fik adgang til gymnasiets 
klassisk-sproglige retning allerede i min 
skoletid,. Det var den gamle bygning på 
Frue Plads, 'der dannede rammen om vor sko
letid, så mit kendskab til de lokalefor
hold, hvorunder de nuværende metropolita
nere tilbringer deres skoletid, er beske
dent, ånden er dog forhåbentlig den sam
me. Det smukke skolehus, som G.F.Hansen 
havde rejst på Frue Plads, og som oprin
delig udmærkede sig ved en smuk og hen - 
sigtsmæssig ruminddeling, var i min tid 
forvansket af årenes stigende krav rom 
flere undervisningslokaler og var sikkert 
byens ejendommeligste skolebygning. Klas
seværelserne lå jo som værelser i en pri
vatlejlighed, så en stakkels elev- eller 
lærer- der kom forsent til timen,undertiden 
måtte passere to klasser, hvor undervis - 
ningen var i fuld gang, og i døren mel
lem naboklasser var der oven i købet sto
re glasruder, så man følte sig som een 
stor familie. Men hyggeligt var der, og 
hyggen forøgedes om vinteren ved de blus
sende brændebål i de store kakkelovne,der 
sommetider måtte være med til drengestre
ger i form af knaldbomber eller andet u- 
rovækkende, som ordensduksen af en fejl
tagelse lagde på i frikvarteret.

Under disse ydre former gik skoletiden 
iøvrigt sin gang,som det vel gør den dag 
i dag, .vi var vel næppe mere pligtopfyl
dende eller flittigere, end drenge er det 
nu om stunder, men vi blev holdt godtiån 
de af en rækké dygtige lærere,hvoriblandt 

flere originale personligheder. Et bille
de fra denne tid- omend såre maliciøst 
har Scherfig givet i sin bog? Det forsøm
te forår. Jeg .tror ikke,vi kan.godkende 
hans opfattelse af helheden, men der er 
mange småtræk i hans bog, vi nikker gen - 
kendende til.

En af årets hovedbegivenheder var sko - 
lekomedien mellem jul og nytår. Instruk
tør var daværende adjunkt Hjejle, der i 
tidens løb bragte et meget stort reperto
ire på scenen i den gamle festsal, hvor 
teatret optog over halvdelen af gulvplad
sen. Det var IIG, der stod for opførel
sen, og mit hold opførte en af Hjejle fo
retaget bearbejdelse af H»C.Andersens e- 
véntyr "Ole Lukøje" 'g desuden en lillefar 
ce fra midten af forrige århundrede , der 
hed: En udflugt i det grønne. Det blev en 
stor succes- det gør skolekomedier Qi 
reglen- og en stor oplevelse for de ele
ver,der medvirkede. Da man senere har gen 
opført H,G.Andersen stykket på skolens sce 
ne, er det med succesen vel rigtigt.

Også et julehefte blev hvert år udgivet 
af HIG, indholdet var vel nok temme
lig tyndt, men arbejdet med heftet var en 
interessant opgave for den nedsatte komi
te.

Endelig kan nævnes den årlige skoleskov 
tur til et eller andet sted i Nordsjæl - 
land, hvor der var lejlighed til at ned
lægge skolens lærere i nærkamp. Fra skov
turene mindes jeg også de til dagen skrev 
ne sange, dels lektor Bøikens poetiske vær 
ker bg dels forskellige elevers mere jord 
bundne vers, hvor lærerne blev taget un
der velvillig behandling.

Hedaktionen beder om en rigtig skolehi
storie. Her er en fra min årgangs

_________ ( fortsættes s, 5)

GWASTIKDRÅGTER - SKO
OG ANDRE

Sportsartikler

Poul Holm
Sportsmagasin.

11-Silkegade-11.
G 3082-13382 __________
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Bageri og konditori .

Carl F.Voss
Skyttegade 8

Struensegade

LÆKRE FØDSELSDAGSKRINGLER.
Udbringning af morgenbrød om søndg(No8583)»

__________________________________________S

Cykelforretningen - KRONBORG -

Anbefaler sig med alle reperationer 
til billige priser for alle skolens 
elever.

KRONBORGGADE I.

I tagetagen på. den gamle skole havde 
vor virksomme naturfagslærer lektor 
Stockmarr sit undervisningslokale,hvor 
'der et sted under ovenlyset var indret
tet et terrarium, til tider befolket 
med snoge og frøer,som velvillige ele
ver medbragte* På et tidspunkt, hvor 
terrariet var affolket»købte Stockmarr 
et par hvide mus fer at få lidt liv i 
det, men for at undgå fa milieforøgel
se havde han købt to hanner, hvilket 
han fortalte os. Det var mere end klas 
sen kunne tage,der blev skillinget sam 
men til køb af en hvid hun, som i et 
frikvarter blev sluppet ud i terrariet, 
medens den ene han måtte indtage dens 
plads i æsken,hvori transporten var fo 
regået.

I en af de følgendo timer lykkedes 
det en af kammeraterne at aflægge visit 
på lærerværelset,hver den overflødi
ge mus blev sluppet løs. Da næste 
frikvarter kom,dukkede musen pludselig 
op blandt de forsamlede lærere til almin
delig forfærdelse cg nogen forargelse , 
medens hele skolen jublede,Sagen måtte na 
turligvis undersøges og opklares, hvad, 
den også blev, men selv vor gamle rek
tor Hude - der ikke havde været til - 
stede på lærerværelset - havde svært ved 
at holde masken,så der blev ikke nogen 
større retsforfølgning ud af spøgen. 

studieårene bevarede jeg nogen tilknytning 
til skolen, idet jeg assisterede rektor og 
inspektor med visse skriftlige arbejder.Så 
kom jeg i 1952 til Sorø Akademi« Det var 
for mig i mange henseender som at gense 
min barndoms skole, bygningerne er jævn
gamle t. og i Sorø havde vi dengang også de 
hyggelige brændefyrede kakkelovne0 Men na
turligvis får skolelivet alligevel et an
det præg, når det ses fra den anden side af 
katedret. Om jeg kunne tænke mig at blive 
lærer ved Metropolitanskolen? I mine yngre 
dage måske nok, nu har jeg vist slået rod 
i Sorø, hvor jeg har mit hjem i de stuer, 
hvor Ingemann levede sit stille digterliv 
gennem fyrretyve år.

Blandt mine gamle kammerater er der et 
udmærket sammenhold, ganske vist ser jeg i 
årets løb sædvanligvis kun en tø-tre styk
ker af dem, der da også hører til mine al
lerbedste venner, men hvert femte år sam
les de fleste af studenterholdet til en fest 
lig aften,hvor vi mindes barndommens dage, 
genfortæller de gamle historier cg synger de 
gamle sange. Sidst var vi samlet til 25“ 
års jubilæet, hvor en del af os overvære
de skolens smukke translokationsfest. Og 
et fat holdepunkt har vi stadig inden fo r 
murene i vor klassekamerat lekter Knud Asker 
Larsen, som med disse linier sendes en ven 
lig hilseno

Lektor Christensen
Omsider blev vi så studenter, men også i Ingemanns Hus Sorø«

G E R K's ISBAREN MED DET RØDE SKUM G E R N ZS
IsbarIs bar STORT UDVALG I CHOKOLADE

I.JOHANSEN - JAGTVEJEN 30

NORA 8029 - DESSERT IS BRINGES OVERALT - NORA 8029
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STUDIEKREDSEN .
Med disse linier er det blevet mig 

pålagt at fortælle om fremtidsplaner
ne i den nye studiekreds,I kortheds 
Det var tanken at afholde møder den 
første i hver måned(nu er der måske 
en kvik læser som i sit stille in
dre tænker; ja det er klart- det er 
jo lønningsdag-! men han/hun tager 
fejl; Så vidt muligt skulle alle mø
der være afgiftsfri,-ihvertfald har 
kredsens næste taler, forfatte ren Ove 
Abildgaard, lovet at komme uden be - 
taling), Men hvorom alting er,var det 
meningen, at det skulle være en lit
teraturkreds, der først og fremmest 
skulle arbejde med moderne littera
tur, og.vi håber, at det vil lykkes os 
at få en række 'kendte mænd og kvin
der til at tale om deres felt, så
ledes at vi får belyst både lyrik, 
prosa.o^ drama med kyndiges vejled
ning. ( Nu misforstå mig ikke, det 
var ikke., en til dansklærerne 
vi vil netop på denne vis arbejde 
sammen med. dem og supplere under
visningen. Vise, at ikke alt, hvad vi 
læser, er gammelt og støvet, at ikke 
alle forfattere er døde. Fremvise 
dem, der lever endnu.) T M

o-O-o
Elevråd.

Mandag'd. 8 februar blev det nyop
rettede elevråd præsenteret for rek 
tor. Rådet består som bekendt af 
een repræsentant for hver af gymna
sieklasserne, samt en fra realklas
sen. Altså ti ialt.
Rektor udtrykte sit ønske, om at 

elevrådet måtte blive til gavn for 
alle parter på skolen. "Blot”,sagde 
rektor, "skal alt initiativ komme 
fra rådet og dermed eleverne. Jeg 
vil ikke spørge elevrådet om vi nu 
ikke snart skal det eller det.- Men 
kom blot, når der er noget at tale 
om, og skulle det være noget pjat 
engang imellem, skal jeg nok være 
behjælpelig med at pille det fra.;
Derpå sluttedes det korte møde,- 

elevradet var nu en realitet. T
J •

Ferier og Fridage.
I henhold til almindelig praksis 

forekommer følgende ferier der for
ventes at falde på nedenanførte da 
toer.
Fastelavn; til og med 1. marts.
Kongens fødselsdag; Torsdag Ilmarts.
Påskeferie. Onsdag 14. april til tirs 

dag 20. april.(begge da
ge medregnet).

Store bededagsferie? Lørdag 15. maj. 
(tvivlsom).

Grundlovsdag? Lørdag 5« juni.
Pinseferie? Torsdag 8. juni.

Næste nummer af PLATON 
udkommer lørdag d. 13. april og inde
holder -foruden alt om skolekomedien 
- bla. en anmeldelse af premieren - 
også en helsides kryds og tværs- som 
er virkelig svær - endvidere offent
liggøres et interessant statistisk 
materiale, men om hvilket prekære em 
ne det handler, skal vi ikke robemed

METRCP0LITA1W-SAMFUNDET.

Henvendelser og forespørgsler 
modtages af sekretæren, 

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

formanden, landsretssagfører 
Johan Asmussen,Hovedvagtsg.2, K.

Køb ure på konto!

Penza - urimport.
Jagtvej 30«

Reperationer udføres.
PLATOlf; Metropolitanskolen,Struensegade 50, København N. Redaktør' Ole Olsen.
Annoncer; John Forslund og Arae Vierø. palg og reklames Finn Karlssons


