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lårg» 3 nr. 19 november 1954.

- -
Svigter litteraturklubben?

Sidste tirsdag mødtes godt 
hundrede danske skolefolk, om 
det runde bord for at drøfte 
undervisningsminister Julius 
Bomholts forslag til en om
lægning af skolens struktur, 
I betragtning af hvor uhyre 
vidtrækkende konsekvenser en 
sådan reform faktisk vil få, 
forbavsedes man over, hvor 
stor enigheden var om ideens 
gennemførelse. Et udvalg er 
nu trådt sammen og skal på 
rekordtid (2-3 måneder, og i- 
hvertfald inden februar) ud
arbejde de tekniske detail
ler, inden man skrider til en
delig afstemning. Forslagets 
hovedpunkter ser således ud;

1) En femårig underskole, 
i
2) En treårig hovedskole til 
afløsning af den hidtidige - 
mellemskole, men med en li
nie der fører til gymnasiet, 
og tre der fører ud til det 
praktiske liv. Formodentlig 
bliver der tale om følgende 
tre linier: en værkstedspræ
get, en kontorpræget og en 
husholdningspræget.

3) En toårig realskole.

'.) En fireårig gymnasieskole 
hvis første klasse er en o- 
vertagelsé af den hidtidige* 
fjerde mellemskoleklasse.

Eksamnesbeviser for alle, men 
efter et reduceret bogstavka- 
raktersystem til afløsning af 
det ørstedske. -

Hvad betyder nu disse om
lægninger for os som gymnasie
elever - eller hvad vil de i 
givet fald komme til at bety
de? Vi lader spørgsmålet gå 
videre til skolens rektor,idet

Fortsættes s 2.

Skal vi have
Vi ta'er fat på en frisk

Elevrådet er afgået ved dø
den, bisættelsen foregik i dy
beste stilhed. Nogle trækker 
på skulderen, andre taler i 
høflige vendinger om hvor trist 
det dog er o.s.v. og mellem
skolen er ligeglad. Men høf
lige bemærkninger er ikke nok. 
Ideen var for god til at bli
ve glemt, men udførelsen var 
dårlig. Det må forventes, at 
der kun vil være medlidende blik 
ke og bedrevidende smil at få, 
hvis man agter at oprette et 
elevråd sådan som det var.Sa
gen må derfor gribes anderle
des an næste gang. Der kunne 
f»eks. tænkes en kombination 
af elevråds- og præfektsyste-

På vor forespørgsel om, hvem 
der var næste gæst i littera
turklubben, svarede J.Mølle
have: Det er muligt, at der 
ikke bliver .noget møde den 
første. Imidlertid vil jeg 
forsøge at arrangere et ju
lemøde i midten af december. 
Der vil så heller ikke blive 
noget møde i januar, men til 
februar vil der blive en Finn 
Søeborg - aften.

et nyt . O । o elevrad r
met, således at hver klasse 
på skolen valgte en præfekt, 
som tillige skulle være proto
kolmand og klassens ordfører. 
Sammen med de andre præfek
ter skulle han danne en for
samling, der kunne mødes en 
gang om måneden og hvor d e 
forskellige præfekter fore
lagde deres klassers synspunk 
ter. Et femmandsråd beståen
de af tre gyinnasiepræfekt e r 
og to mellemskolepræfekter - 
skulle så arbejde videre med 
problemerne og senere fore
lægge dem for rektor. Arets 
resultater kunne så meddeles 
disciplene ved julehøjtide
ligheden eller translokations 
festen eller tiere ved mor-

Fortsættes s9.
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DUA LECIONO - anden time.
Læsestykke; Petro estas juna. Petersen estas lia patro. Li estas maljuna. Sinjorino Pe
tersen estas lia patrino. Si estas bela. Tin belå vulkano estas Vesuv. (li estas alta.Daks 
estas malalta kaj malbela. Sed gi estas fidela.
juna = ung. lia = hans, li = han. ord på mal- og ord på ino-, se grammatiken. bela=smuk, 
patro - far._.,si = hun. alta = høj. kaj = og. sed = men. fidela = trofast, tiu = den-der." 
Udtale; s udtales som tysk sch og engelsk sh. si = hun. suo = sko.

g udtales som engelsk g i gentleman, geni = genre, gardeno = have.
Grammatik; Vi har nu set, at alle substantiver i nominativ ental ender på o, og de til
svarende adjektiver på a. - Til esperanto hører en hel masse for- og efterstavelser, med 
hvilke man kan nuancere rodordene, samtidig med at de betyder en økonomisering med antal 
af rodord. Den almindeligst brugte forstavelse er mal- med hvilken man danner et ords ab
solutte modsætning, juna = ung, maljuna = gammel, bela = smuk, malbela = grim. etc.

En af de almindeligst brugte efterstavelser er -in der betegner hunkøn. Patri- 
no = mor. Sinjoi'ino = frue. Hundino = tæve. Virino = kvinde.

SKOLEREFORMER ? (fortsat) 

vi beder ham redegøre for sin 
stilling til problemet. -

"Ja1,' svarer rektor,"at si
ge hvad jeg mener om forsla
get ville fylde noget mere end 
PLATONs spalteplads, og end
videre er det ikke muligt på 
indeværende tidspunkt at si
ge noget virkeligt konkret.- 
Undervisningsministeren har 
kun skitseret, hvordan han 
ønsker reformen ordnet, og 
først når udvalget har gen
nemarbejdet dette rammefor
slag kan man for alvor di - 
skutere.dets indhold.

Men så meget kan jeg sige, 
at for selve gymnasiet rum
mer omlægningerne, som de 
indtil nu er trukket op, ikke 
nogen forringelse af arbejds
vilkårene. Det egentlige pro
blem, det der har sat det he
le i gang, er dels hensynet 
til den såkaldte frie mellem
skole, hvis betydning har væ

ret praktisk taget lig nul, dels 
hensynet til en eksamensover
bygning for landbyskolen. Med 
fire ligestillede linier i mel
lemskolen, skulle mange flere 
kunne få udbytte af disse år, 
også de, der ikke tænker på 
at blive studenter." - P.B.P.

M.G.S, afholder stor under
holdningsaften 16 december.

Det er det projekterede ju
lemøde man vil gennemføre med 
et afvekslende program begyn
dende kl 19?°. Af aftenens un
derholdning kan nævnes hypno- 
sitøren Frithiof August, der 
viser hele sit righoldige pro
gram. Man vil erindre ham fra 
skoleballet i foråret arran - 
geret af elevrådet, hvor man 
kun fik små prøver på hans ev
ner. Billetterne kommer til 
at koste 1 krone. mm

SKOLENS SEVÆRDIGHEDER

Efter lange, tunge 
timer, hvor man 
sad og måtte tænke 
vil man gerne i 
sin pause bruge 
en af skolens bænke. 
Dogj Der gælder 
ingen nåde s 
Enten bliver de brugt 
af andre - éller 
osse er de våde !

Ergo, nægter vi 
at tænke 
til vi får lidt 
flere bænke. Vlr.o

Gentlemen går S i m p e r - klædt

Simper - Knickers

den store mode

Falkoner Allé 77
Goth. 2J25

Gymnastikdragter-sko 
og andre 

sportsartikler

Poul Holm 
Sportsmagasin

G 3082 11~ SilkeSade “-11 C.13382
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Så vidt vi véd har dei* ikke tidligere væ
ret opført en rigtig revy her på skolen — 
når vi betragter fænomenet "revy" i dets 
helt moderne brtydning. Ganske vist skrev og 
iscenesatte lektor Steen engang i JO'erne 
en revy om Metropolitanskolen gennem tider
ne, men det var mere en slags skolekomedie 
end forestilling med viser og sketches.For
søget med at skrive noget der1 ligger på li- 
nienie med den årlige studenterrevy er der 
mærkeligt nok endnu ingen, som har vovet.

Men lørdag den. 20 og søndag den 21, præ

senterer gymnasiet Metropol!tanerrevyen 1954 

"Den lille pige med afstikkerne", som opfø

res hovedsageligtaf J'g'ere, af hvilke man

ge huskes fra sidste års skolekomedie? El

len Johansen, der i "Barselsstuen" spillede 

Else David skolemesters med et herligt hu

len, dens lærere og elever, end det er en 
skuespillernes revy; den hver
ken eller skal konkurrere med skolekomedi
erne. Teksten er skrevet af Johannes Mølle
have og Jørgen Sonnergaard, som begge med
virker, og Jan Gudmand - Høyer har tegnet 
dekorationerne, som han også selv har malet 
i stor format med assistance af mange fri
villige.

Det er i håbet om, at der kan dannes en 
tradition med revyer, at denne er blevet til 
og hvis dette første forsøg skulle slå an, 
er det jo heller ikke utænkeligt, at man næ
ste år tager ideen op, for emnerne er langt 
fra udtømt. Der vil altid være noget og no
gen, som kan more sig over her på skolen,og 
hvor lokal "Den lille pige med afstikkerne" 
end bliver, kan den også ses af gamle ele
ver eller af mennesker, som ikke er kendt 
med. vore svagheder eller forhold i al almin
delighed .

mør, og Per Groth Clausen, hvis grinagtige

Corfitz næppe er glemt,- og flere andre.

Også 2. og l.g medvirker, men iøvrigt or 
det mere en ordets revy med udfald mod sko- 

* Altsås Den 20. og 21. november er 

* alle velkomne til åbenlyst at grine 
* af skolen ... hvis der altså b 1 i - 
-x- ver noget at grine af ... S.

Farvelader, pensler og Jar de interesse i fugle og fisk så tal
stort udvalg i MALERVARER

KØBENHAVNS TAPETMAGASIN

Hostrups Have 62. - NO 500 & 8585

Leverandør til skolen.

med ,

Fugle og Akvariehandel 
Husumgade 2(v/jagtvej 47) Ægir 1786. 
Her findes det store udvalg i levende 

dyr og rekvisitter.

G E R N's

Isbar

ISBAREN MED DET RØDE SKUM

STORT UDVALG I CHOKOLADE

I.JOHANSEN - JAGTVEJEN 50

G E R N's

I s bar

NORA 8029 - DESSERT IS BRINGES OVERALT - NORA 8029

ISBAREN MED DET RØDE SKUM
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Christian F. Rømer

Boghandel og papirhandel

Skindergade 29, K. 
C 6728 & 3828.

ME51HOPOLIT ANER-SAMFUNDET

Henvendelser og forespørgsler 
modtages af sekretæren, 

højesteretssagfører Carl Heise
Ny Vestergade 1, K. , eller 

formanden, landsr et ssagf ør er 
Johan Åsmussen,Hovedvagtsg.2, K.

Hl n s i v/ m o rt e n,
Forsøg på en objektiv analyse af et for 
METROPOLITANSKOLENfundamentalt spørgsmåls

Det turde være alminde lig 
kendt, at man i næsten hele 
Europa, blandt andet i Dan
mark har kørselsretning i høj
re side. En vis videnskabs
mand har udfundet, at grun
den til dette bør findes i , 
at menneskets højre ben er en 
smule længere end dets ven
stre.

Denne højrekørsels..— regel 
gælder overalt i landet, selv 
bag Metropolitanskolens mure, 
hvad enhver kan overbevise sig 
om, ved simpelthen at betrag
te skolens disciple i fri
kvartererne.

Undertegnede, der er ny på 

øek.-

Io5.

loo.

95

9o

85-

8o-

75

l.frikv. 2- J- 4- 5"

skolen, blev allerede to tør
ste dag, han mødte, aldei.es 
betaget af de øvrige discip
les vandringer og har siden 
da haft adskillige søvnløse 
nætter, som er gået med at 
tælle far og metropolitanerc.

i En dag fik han. så den tan- 
i ke, at een fort disciplene 
i skød i frikvartererne, måske 
!' vsr forskellige dage cg tids- 
i punkter, 0.7 .t disse fcrskel- 

lige har tighe-'cr måske va?ud
tryk for visce psykiske sj.>æn- 
dingstilsbande; dette førte 
så til, at bon i ugen 20/9 - 
25/9 i hvert frikvarter be
regnede, hvor lang tid en 
gennemsnitsdisclpel var om 
at vandre gården rundt een 
gang.

Ved betragtning af kurven 
ses det, at i første frikvar
ter nar skolens disciple ik
ke endnu frigjort sig sf Mor- 
fii arme, hvilket resulterer 
i, at karrusellen fåret sør
geligt tempo.

I andet frikvarter ar Hol- 
ger Danske imidlertid vågiet, 
hvorfor karrusellen roterer 

! en god del hurtigere ( Dette 
j skyldes vel også delvis , at 

disciplenes tomme maver frem
kalder en vis rastløshed;.

1 De stakkels disciple kun i 

j spisefrikvarteret næppe s]æ- 
| be deres forædte maver, og 
i det resulterer naturligvis i 
i gennemgående lav hastighed.

! Men efterhånden fordøjes 
' maden dog, og det hele rote 
i rer lidt livligere i 12-fri- 
i kvarteret; dog hæmmes far- 
: ten en del, fordi 4 timers 
i slid har trættet forsamlin- 
i gen.

! Det sidste frikvarters ha- 
; stighed er meget ringe, hvil- 
। ket skyldes den dødsens træt- 
i hed, der har bemægtiget sig 
i massen, 
i
I Observanten har dog haft 
’ visse vanskeligheder ved ud- 
j arbejdeisen af nærværende sta 
■ ( Fortsættes næste dide)

ilo5. 
i
!
ilOOj- 

i I 
p 1

i 90 ■ 
i i
i 85 i

Ha Ti Qn To Er Lø

aldei.es
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Disciplene s gennemsnitshastighed.
tistik. Efter at han for eksempel med øjne
ne har fulgt en gennemsnitsperson næsten he
le gården rundt, kan det virke meget irrite
rende, når samme person pludselig bryder af 
og forsvinder ud i skolegårdens margin.

Og at Mer er visse rebeller, som har den 
frækhed at. arbejde sig den anden vej rundt, 
gør selvfølgelig ikke arbejdet lettere.

Ovenstående arbejde gør ikke krav på at 
være fuldendt. For at få det allerbedste re
sultat, måtte man tage tid i hvert frikvar
ter året rundt. Det ville da sikkert vise 
sig, at den sidste uge før juleferien havde 
hastighedsrekord, og at farten var mindre, 
når der lå sne, og større når dor lå is.

Undertegnede anbefaler på det varmeste e- 
ventuelle interesserede at udvide statistik
ken, så vi måske i fællesskab kunne nå til 
bunds i dette betydningsfulde problem.„

VI HIGER, VI SØGER
I STUBBES GAMLE BØGER -
Forleden dag, da Stubbe var på toumé i 

den bageste del af klassen, lis bede vor med
arbejder sig til at undersøge ovennævntes 
tyskbøger, og i disse fandt han et væld af 
frie tyske oversættelser som ejeren havde 
skrevet ned for at kunne hygge sig med nem. 

ti de lange vinteraftener. Som den ægte blad
mand vor medarbejder var, kunne lian na barlig 
vis ikke dy sig for at skrive nogle af dem. 
ned i al hast. Derfor har PIATON, foret gø
re ungdommen bekendt med de rige traditio
ner, der skal videreføres, startet en serie 
med små eksempler på hvad der ventes uf jer 
i de kommende år. Vi lægger som sagt fer med 
tyske eksempler for langsomt at bevæge os o- 
ver engelsk, fransk, latin til græs?:. Følg 

med fra begyndelsen,- vi fortsætter succes
sen næste gang.

I: Die Mutter Gerhards aber ist dem Fuss— 
ball gewonnen.
"Men Gerhards mor har vundet en fodbold".

II: Sein gut war ihm aus den Hånden ger bn- 
nen.
"Hans gut var løbet ham til hånde."

III:Mein Vater ist der Billung, und ich 
werde es mach ihm.
"Min fader er Billung, og jeg ved det fra 
ham".

IV: Schon in ersten Augenblick war es den 
Jungen klar.
"Skøn var udsigten, og det var drengen
tS-U-v U. «

V: Fines Morgens besuchte ihn der Fiirst. 
"En morgen besøgte han ham først".

VI: Gut Våre es, wenn ..
"Gud bevares.."

■<
^EC_Di*e Ji s oher treiben schon im Meer.
- ,7^'iskerne træder allerede i havet".

Vild Und Auge und Ohr ins dunkel gespant.
"Og øjne og ører er sorte på højkant".

H.C. (Fortsættes)

Hvordan fører 

hvid dette 

parti til sejr 

i tre træk

Drejer det sig om knallerter 
har vi alle førende mærker.

motorcykel m u g a s s o e i -

TORKILD HENRIKSEN
Kingosgade 10. LI 880.

Skoubogade 4« C« 2906.

FOTO-KINO i 
eller

POTO - KURSUS
så
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Ua 100 gymnasiaster interviewede
u ndervisnings min isteren

Spørgetimen med. undervis
ningsministeren var i forve
jen imødeset som skoleblads
kongressens clou. Det lykke
des ikke at fastslå, om det 
var "pressens" overmåde ri
gelige repræsentation der be
virkede, at ministeren til
syneladende undgik at give 
konkrete svar på de virkelig 
brændende problemer. F.eks* 
blev et spørgsmål om hvorle
des han stillede sig til for
slaget om enhedsskolen kun be 
svaret med nogle yderst ele
gante mod-spørgsmål.

- Der har været talt meget 
om de stileemner, der blev gi
vet til årets mellemskoleek
samen. Ministeren blev spurgt, 
om han ikke synes de var for 
barnlige og naive. - "Herre
gud", lød svaret,"mellemsko
len er jo en barneskple. En
sidige? Ja, måske, men jeg 
ved, at mange i provinsen tør 
været glade for stilen cm kar
toffelens dyrkning. Desuden 
er det ikke et spørgsmål om 
at give stilen et tankevæk
kende indhold, men om dan der 
skriver den er i stand til at 
disponere rigtigt.'" Jeg troe
de faktisk, at det vigtigste 
var at få sin stil til at ud
trykke ens stillingtagen til 
det givne emne, og at komma- 
fejl og opbygning spillede en 
mindre væsentlig rolle, cg jeg 

i gad se den 15-årige, der var 
ti stand til at fremkomme 
j med noget revolutionerende an 
i gående kartoffeldyrkningen,- 
endsige' uddybe sine, egne be
tragtninger om problemet.

Den evige skydeskive, gym
nastikkarakteren, blev endnu 
engang bombarderet. Ministe
ren udtalte herom, at denne 

' karakter for de flestes ved- 
|, kommende trak gennemcni 1101 
■ op, og at han derfor ikke så 
I nogen-grund til af afskaffe 
; den> Den hørte under de i fag- 
| sproget betegnede "svømmeblæ- 
jrefag".- ■ j

•' ' Der blev også talt-lidt omi 
Ørsteds oldgamle - dog revl-| 

I deret en gang- og ikke s er-* 
I lig praktiske karEuktornkula, 
i som foreslogos simplificeret 
og indrettet som f.cks. den 
svenske. -■

Men de t nelo viD.e have væ- 
i ret mere fornøjeligt, om der 
! havde været lidt mere "Bom" 
i og lidt miner"holt"..p „

Se Lubeck og gør det med Stubbe.

Da Stubbe kom tilbage fra efterårsferie i Tyskland med 
sin kone og 24 elever herfra skolen, havde man ventet at se 
ham som en hærget mand, men mærkværdigvis var han så vel
oplagt som altid. Det var nemlig ikke småting han måtte æd- 
ne, • -vi har allerede tidligere skitseret turen. Dette ini
tiativ som Stubue her har udvist er lidt af en sjældenhed, 
men cisse linier vil måske bevirke at andre vil forsøge. H.C.

29/I0 havde Frederiksberg 
Gymnasiums elevforening ar
rangeret et møde med Soya, og 
som følge af den alliance MGS 
har indgået med Frederiksberg 
Gymnasiums og St. Jørgen Gym
nasiums elevforeninger, kun
ne medlemmer fra M.G.S. del
tage heri.

Det var som sagt Soya,' der 
gæstede Frederiksberg Gymna
sium og læste nogle af sine 
noveller.

Der kan siges meget om Soyas 
forfatterskab, men man behø
ver ikke votere ret længe for 
at komme til det resultat,at 
de to første noveller Soya 
læste, var ligefrem skrække
lig almindelige trods enkel
te pudsigheder hist og her.■

Efter disse to var Soya å- 
benbart blevet træt af selv 
at læse, og han lavede der
for en oplæsningskonkurrenc^ 
i hvilken de deltagende hav
de så ringe forstand på at 
læse op, at man om den vin
dende snarere måtte sige, at

Saxil - Crescent
Letvægt -, sport "- og racercykler

Børge S. Nielsen.

Vesterbrogade 168. VE 7514«

ilt til Hobby

MEKANIK 
v/S Thomsen 

t

Maskiner, Materialer, Motorer, Maskindele

Konstruktion, Fremstilling , Reparation

Vesierbrogade 200r Vester 6307«
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Køb xire på konto! Den helt rigtige

PENZA - urimport Håndboldstøvle .
,m/svampesål. Tysk fabrikat

fas i ■
Jagtvej 30

Sportsmagasinet F..I,B.
Reparationer udføres. . .. 0,089. Amagertorv. .11«. .. 0 14738......

hun læste mindst værst, end I 
at hun læste bedst. j

Det havde dogf været mere 
ønskeligt,' om Soya havde for
talt om sig selv og sin for
fattervirksomhed >i stedet 
for bare at læse op af sine! 
arbejder. Dem kan man godt læ-i

REVSEREN !
i

Er skolen så pæn som den ! 
kunne være? - nej, langtfra. |

Der er mange ting som kun- | 
ne trænge til lidt opfrisk — : 
ning. F.eks, gardinerne i | 
klasserne, eller skolens fa-j 
cade. Ligeledes er mange ; 
skabe under al kritik, vrik- I 
kelvorne, afskrabede for ma-j 
ling eto. i

Men et er hvad eleverne si- ; 
ger et andet hvad, lærerne me- j 
ner. Af en lille rundspørge \ 
der blev foranstaltet blandt | 
lærerkollegiets medlemmer,var i 
der særlig eet der var for- | 
træffeligt. Det var Busch, der j 
kort og godt sagde: Eleverne.

Rektor fortalte ang. op- [ 
pudsningen, at den vil vare 
en måned endnu og vil tilli- I 
ge med den anden facade ko- ■ 
ste 58.000 kr. Arbejdet med ! 
den del, der vender ud til | 
gaden, vil blive udført i | 
sommerferien.

Men selvom ministeriet så
ledes har ofret et betyde
ligt beløb på skolen mang
ler der noget. F.eks. træn- i 
ger flyglet til nye tangenter. !

Æ e / i g i q n s u n visningen
Sidste torsdag 11/11, var der her på skolen en diskussion 

om religionsundervisningen i gymnasiet, og da det noget få

tallige publikum var mødt op, indledte professor T. Chris

tensen. Han startede med at sige, at mange unge er komplet 

ligegyldige over for.religionsundervisningen og begrundede 

dette med en nedarvet ligegyldighed over for religionen, - 

angst for religiøs propaganda og en udbredt bornerthed.Der- 

efter opkastede professoren spørgsmålet: Er religionsunder

visningen nødvendig i gymnasiet? -

Han svarede, at dette ikke i 
skal afgøres ud fra den for-} 
udsætning, om kristendommen 
er sand eller falsk, men det 
er en meget udbredt uviden
hed om kristendommen som kul
turfaktor, der hersker blandt 
akademikere. T.Christen sen 
fortsattes"let hører med til 
almen og akademisk dannelse, 
at man kan spekulere over, hver 
dan den verden, vi lever i , ' 
er, og hvordan forholdet mel
lem mennesket og naturen er. 
Således er al videnskab re
ligiøs."'Efter at have påpe
get, at den filosofiske for-, 
prøve ved universitet er u- 
tilstrækkelig, sagde profes
sorens "Een time er ikke nok 
når det drejer sig om en fæl
les indførelse i filosofiens 
verden, og undervisningen dal 
omfatte både religionsfiloso
fi, erkendelsesteori og de 
politiske teorier. Vi burde 
have mindst tre, helst fire, 
timer ugentlig hele gymnasiet 
igennem. Faget skulle ikke hed
de "Religion" men "Kulturhi

storie". Dette ville være en 
gavnlig ballast mod den frem
herskende fagidioti. Hvor 
skulle disse ekstra timer ta
ges fra? Måske en. time fra ol- 
tidskundskab ' og en fra histo
rie; thi forståelsen af kir
kehistorien er nødvendig for 
store dele af verdenshisto
rien. Det afgørende er dog 
ikke den praktiske udformning 
men at påvise, at der er no
get galt,"

Efter Torben Christensen tog 
adjunkt Tolderlund-Hansen or
det: Han gav Torben Christen
sen ret i den åndelige sløv
hed, der beherskede mange a- 
kademikere, men pointerede,- 
at det, med den nuværende ti
meplan, er ■umuligt at foran
dre timeantallet. Men han men
te, at man, 1 stedet for at 
faget skulle være lektiefrit 
burde arbejde efter studie
kreds-systemet. Eleverne skul
le således have 2-5 sider for 
hjemme hver gong. Dette vil-

Forts. s. 8
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Vi har modtaget fra en lærers

Tanken om lejrskole er både sund og rig
tig. Arbejdet i en lejrskole byder på man
ge fordelej der kan nævnes det mere ind
gående studium af de til en egn knyttede 
problemer, både, af fysisk, geografisk og 
naturhistorisk, samt af historisk karak
ter og mon ikke også en dansklærer kunne 
knytte forbindelsen mellem vedkommende lo
kalitet og litteraturen. Den arbejdsform, 
der kan dyrkes i en lejrskole vil meget 
ofte give anledning til selvstændigt ar
bejde, til opfindsomhed fra disciplenes si
de , samt hvad der ikke et det mindst vær
difulde, samværet med lærerne under andre 
former end de daglige. I sandhedens in
teresse må der dog samtidig påpeges de u- 
lemper et sådant lejrskolearbejde medfø
rer. Der tænkes i første række på det rent 
økonomiske. Hvis man tænker sig eget hus 
på egen grund skal der bruges mange penge, 
og dém er der jo som bekendt ikke for man
ge af for tiden. Man kunne måske så tænke 
sig den mulighed at bo tilleje hos i for
vejen eksisterende lejrskoler. Dertil må 
an,føres, at vedkommende lejrskole sikkert 
benytter sit hus netop på de tider, hvor 
man selv også gerne ville være, nemlig i 
begyndelsen af skoleåret. En anden ulempe 
kan der heller ikke ses bort fra, nemlig 
den uro der opstår i skolens daglige ar
bejde, når lærere igennem længere tid må 
opholde sig i lejrskolen. Det fremgår så
ledes, at der kan føres argumenter både 
for og imod indførelsen af lejrskoloarbej- 
de ved skolen. Hvilke der bliver de tun- 
gestvejende, må fremtiden afsløre.

Asker Larsen.

SKOLEBLADS KONGRESSEN ==»==========^========^===^^
I forrige nummer af PLATON bekendtgjorde 

vi hvem, der fra redaktionen ville deltage 
i årets skolebladskongres, og måske vil de 
fleste læsere synes, at dermed var emnet ud 
tømt. Når vi nu har valgt at fortælle om 
kongressens forløb, er det ikke fordi vi for 
alvor tror at nogen af vore abbonenter er 
interesseret i at få uddybet, hvordan vi 
konsumerede rejemad i selskab Paul Hamme- 
rich eller hvorledes det bekom os at spise 
lagkage hos overborgmesteren. I'or os gæl
der det kun om at give et lille indtryk af 
hvorledes der arbejdes med skoleblade- hvad 
mange af Jer selv kunne være med til, hvis

I bare engang i mellem ville oplade Jeres 
røster i PLATON.-

Kongressen startede mandag morgen i ef
terårsferien med en åbningstale af redak
tør Aksel Dahlerup. Han afløstes af Knud 
Poulsen fra Politiken, der afslørede nogle 
af hemmelighederne ved interviewets vanske
lige kunst. Eftermiddagen tilbragte vi på 
rådhuset, hvor vi var overborgmesterens fe
ster. Den følgende dag begyndte med rund
visning på Radiohuset og resten af formid
dagen overværede vi en interessant debats 
* Er ungdommen af i dag uden idealer? * Ef
ter en kort pause fortsatte man med den me
get livlige diskussion om hvorvidt skole
blade bør skrive om politik! Børge Outze,- 
Informations redaktør,- udtalte, at det, ef
ter hans mening i høj- grad var en opgave for 
os, (At undertegnede personlig stiller sig 
meget skeptisk over for tanken, kommer ik
ke sagen ved, men det kunne være morsomt at 
høre læsernes mening om dette spørgsmål 1) 
Senere på eftermiddagen.var der spørgetime 
med selveste undervisningsministeren.

Om aftenen var vi Politikens gæster, og 
vi lærte en masse om livet på et virkeligt 
blad. Næste dags vigtigste punkt var gene
ralforsamlingen og man foretog nyvalg til 
Dansk Skolebladsråd. Et flot punktum satte 
besøget i Det Ny Teater.- p p p

Religionsundervisningen.(forts.f.s8) 

le bøde meget på.akademikernes uvidenhed.- 
Han indså ligesom Torben Christensen det 
farlige ved karakter- og eksamensfrihed, i 
det lærerne så intet hold har i eleverne.- 
Hr. Tolderlund-Hansen sluttede, at med den 
ordning vi har nu, er det.knald eller fald.

Efter disse indledende foredrag blev or
det givet frit. Mange kom ind på undervis
ningen i gymnasiet i almindelighed, og navn
lig rettedes der mange angreb mod religions
undervisningen i under- og mellemskole,hvad 
der jo ikke var meningen, I øvrigt var det 
en interessant og vellykket aften, og det 
er synd for de manve, som ikke mødte op.TT~Hkj

* Mandag den 1/11 var der møde i littera- 
* turklubben, med Grethe Risbjerg Thomsen,- 
* Efter henstilling fra kredsens formand, <X
* Møllehave udelades anmeldelsen.
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Vin og tobakshandel.
Bageri og konditori.

T. .Smidt. CARL P. VOSS.

Jagtvej 59

Telefon TA 8355 - Skyttegade 10

vet opløst igen.

gensang, ligesom PLATONs spalter altid vil 
stå åbne for en orienteringo Betingelsen - 
for et sådan råds skabelse må imidlertid væ
re, at adle klasser repræsenteres, da det 
ellers vil gå ud over interessens jvfr. e- 
levråd 1954o Og problemer er der nok af3 
Lejrskole, det lukkede mellemskolebiblio - 
tek, de flossede og snavsede gardiner, de 
upudsede vinduer,- de pudses kun fire 
gange om året, - (dette forhold har fået 

en vikar til at fremsatte den påstand,- 
at det vel var for at undgå brugen af 
matterede vinduer.red). Sidst man ikke 

mindst, kunne det virke for skabelse af en 
ny metropolitansk ånd. Men da love i en re
spektabel forening er uskrevne, så lad væ
re med at lave for mange af dem. Lad os 
tage fat og begynde inden jul. „ „

Såfremt forslaget vil give anstød til op
rettelse af et elevråd eller lignende, må 
der kunne påregnes rektors støtte ved gen
nemførelse af sagen, idet rektor altid har 
været positivt indstillet overfor tanken . 
Ång. præfektsystemet har rektor den opfat
telse, at eleverne selv ikke synes om en
ten at blive kommanderet eller selv komman 
dere med kammaraterne. Om elevrådstanken i- 
det hele taget bør gennemføres under nogen 
form er et stort spørgsmål da erfarirgor fra 
andre skoler, hvor elevrådet er en gammel og 
fast tradition, viser, at lærere og elever 
har svært ved at akceptere det, hvorfor dets 
praktiske betydning er forsvindende og ad
skillige steder er nyoprettede elevråd ble

Ango Omstående kryds og tværs.

Denne kryds og tværs er morsom og svær. - 
Når vi ikke destomindre ikke har udsat no
gen kontant præmie skyldes det den ringe til
slutning. Man skulle så synes, at der o- 
verhovedet slet ingen grund var til at sæt
te den i, men forholdet er faktisk, at in
teressen er der, blot kan man ikke tage sig 
sammen til at aflevere løsningen.” Jamen", - 
vil nogen sige, ”1 bragte sidste gang løs
ningen, men ikke vinderens navn. Man tror 
jo ikke nogen sinde I vil udbetale de femkri' 
Det vil vi selvfølgelig gerne * vinderen er, 
Kirsten Hatting, Iksa*, men vi ville også 
gerne have hørt protester i .anledningen af 
forglemmelsen i sidste nummer0 Men tilsy
neladende vil ingen nogensinde vove at pro
testere over nogetsomhelst. Og dog: Elevrå
dets ophævelse har virkelig vakt opsigt.Ud
over forsideartiklen har vi uopfordret mod
taget adskillige læserbreve og selvom de 
kan tælles på een hånd må det efter vores - 
forhold siges at være strålende. Desværre u- 
muliggør pladsen at bringe nogle af disse ind 
læg.

HUSK: G.S. - mødet iaften i ungdomshuset.
Børge Roger - Henriksen underholder.

St. Jørgen: Skolebal lørdag d. 20/11 - 54« 

* * * * * *

PLATON: Metropolitanskolen, Struenseegade 50, København N. 
Postkontos 63526 c Sideantals 10. Pris s 25 øre. Trjfc

Ansvarshavende redaktør: Ole Olsen, Poppelallé 21.HV 3822.

Gymnasieredaktør: PsB,Paludcin. RY 2112.
Annonce chef s John Forslv.nl. TA 2472.

Me1lemskoleredak tør: H,Chri stophers en.
Salgschef: Flemming Hansen. G3 3057«
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