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Metropolitanskolcn en snevejrsdags

Fra vor udsendte krigskorrespondent,.

Situationen er alvorlig, men ikke håbløs 
Efter et strålende nederlag har vi at
ter indtaget vores pladser. Ingen udsigt 
til afslutning på den spændte situation.

Jeg befinder mig i øje
blikket på hovedtrappen ud
for det fjendtlige hoved - 
kvarter. Kl. Il00 blæste vo
res angribere til angreb,og 
nu kl. 11°2 er vi fordrevet 
fra 2. sal, hvor dele af de 
fjendtlige styrker væbner 
sig til dagens anstrengel
ser. De forskellige obser
vationsposter, vi har opret
holdt under dække af forbin- 
delsofficerer, gør det mu
ligt at holde os underret
tet om kampene på dette af
snit af fronten samt opret
holde forbindelsen med det 
ekspeditionskorps, som har 
trukket sig tilbage til bib
lioteket for at afvente si
tuationens udvikling og evt 
foretage et hastigt modfrem
stød efter orientering fra 
vores allerede omtale obser
vationsposter. Det ventede 
angreb der satte ind kl. 11 
synes alt for hurtigt at fø
re til sejr, Efter at være 
tvunget ned fra 2. sal for- 
sfegtes i et kortnu at skabe 
en holdbar stilling på 1. - 
Dette mislykkedes blandt an
det fordi fjendtlige styr
ker fra 2. sal afskar tilba
getoget af den nordlige trap 

pe. Man så sig så nødsaget 
til yderligere frontforkort
ning, men efterlod dog et 
brchovede uden for rektors 
kontor, I stuen foregik nu 
en vild kamp, mand mod mand. 
Klasseværelserne blev ryd
det et efter et; enkelte ste
der blev mindre troppeafde
linger nødsaget til at o- 
vergive sig. Resterne af'ar- 
meen stod modløse i tavs u- 
vilje med kun en udgangsDen 
der fører ud til gården.Kl. 
11°5 var fæstningen ryddet 
på nær enkelte pindsvinestil 
linger. Et sidste desperat 
angreb fra vores side gav 
sig udslag i en drabelig starn 
af isbolde der for største
delen ramte resten af den 
tilbagetrængte hær. De bed
ste dele af hæren så sig så
ledes angrebet fra tre si
der. Bag sig en lukket por
tal foran nederlagets sejr
rige ungdom og overalt kul
den. I dette øjeblik kl. ll^ 
kundgjorde de første af vo
res angribere, at de anså 
sejren for fuldstændig, og 
at de mente at have gemyt
terne under kontrol. Dette 
var for meget. I et nu gik 
hærens stolthed - gymnasias-

FORANDRINGER
I det første nummer i det 

nye år vil det være natur

ligt at gøre de resultater 

op skolebladet har nået og 

de, som det vil søge at nå 

i fremtiden.

Vi har skabt et skoleblad 
hvis medarbejdere er hentet 
fra alle klasser undtagen 1 
mellem. Vi har stadig udvi
det bladets stofmængde og i 
takt hermed formået vores - 
annoncører til at støtte.os 
hvilket vi er dem megen tak 
skyldig,- således at bladet 
har kunnet holde en fastpris 
på 25 øre. I begyndelse var 
vor udsalgspris under gen
nemsnittet for dupi. blade 
og var for første nummers - 
vedkommende 2 1/2 gang un
der gennemsnittet. Når vi 
alligevel på denne baggrund 
har besluttet at sænke pri
sen til 20 øre, er det i den 
faste overbevisning at endnu 
flere vil købe bladeto Sam
tidig har vi besluttet at 
lade bladet udkomme hver 14« 
(fortsættes.s...2)„........
terne-til modangreb. Under 
udfoldelse af megen brutali
tet og mange kraftanstren
gelser genindtog de fæstnin
gen og knyttede forbindelsen 
med de efterladte stillingen 
Dette skete til deres store 
overraskelse uden vanskelig
hedero Der var nemlig pro
klameret stilstand i 50 min 
og kl. 1115 var der i det 
væsentlige ro overalt. ,

*
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FORANDRINGER (fortsat) 

dag, hvilket giver mulighed 
for mere nyhedspræget stof. 
I redaktionel og teknisk hen
seende er der sket afgøren
de ændringer. Hovedet er 
blevet trykt samtidig med 
at der er åbnet mulighed for 
gengivelse af fotografier.- 
Endvidere er den forsøgsvi
se overgang til tre-spaltet 
opsætning bibeholdt. Redak
tionen er ændret således,at 
mellemskoleredaktør Henning 
Christophersen har , ærta- get hvervet som redaktions
sekretær. Salgchef Flemming 
Hansen har efter eget ønske 
trukket sig tilbage fra 1/1 
- 55« Fosten som salgschef
er indtil overdraget Finn 
Nielsen. I annonceafdelin
gen er Arne Vierø blevet er
stattet med Preben Larsen.

Vore mål for den kommende 
tid er at yderligere befæste 
skolebladets stilling som 
et led i skolens liv. End
videre at give eleverne et 
forum,hvor de kan fremsætte 
deres meninger.

Mange medvirker mere eller 
mindre ved bladets fremstil
ling, men ikke desto mindre 
så vi gerne at endnu flere 
ville hjælpe os.„ , ...v Redaktionen

Skakopgaven må desværre ud
gå denne gang.

*
Det nye papirformat PLATON 
for fremtiden vil-være trykt 
på udmærker sig ved det gyld

SKOLENS SEVÆRDIGHEDER

En lærer skrev i sidste nummer af PLATON 
næsten dette;
Jeg ser med sorg at skolebladet PLATON 
(som ellers er så helt igennem godt) 
desværre ikke bruger spekulatoren 
med hensyn til lidt ironi og spot.

For hån man (næsten) rektor skåner 
thi han forstår at sprede disciplin. 
Os andre i (som regel) ikke håner 
endsige rigtig drillers Gør til grin !

Som regel må man bestandig humor savne 
(o^ hermed mener jeg hvad der har bid)! 
gi lærerne lidt vovede og sjove navne 
det ønsker jeg så tit og tænker; Gids 

de rigtig ville håne min kollega 
i en drilagtsom og vittig klang ! 
men ak, jeg ser fra Alfa til Omega 
er PLATON lige kedeligt hver gang.

Kald Tang for havmand eller bedre: vandmand 
og kald hr. Stenild Larsen doktor fil !
Kald Busch for buskmand thi jeg si'r jer at 

sådan man(d) 
kan vække mangt et billigt grin I

Det gør os meget ondt i redaktionen 
at høre det som NN har sagt.
Men det er faktisk svært at finde formen 
som både håner slemt og dog har takt.

Vi gi'r jo intet sådan ind med skeer 
men skjuler det bag flosklernes gardin.
Vi håner altså ikke hans kolleger 
men han har faktisk gjort sig selv til grin.

 Clas. .
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Interview med fru Bente Feinberg. , Finn. Karlsson.

Skoleteatret har i år fået en vidunderlig instruktør,- 
vidunderlig i mere end een retning. Den unge fru Fein- 
berg, tidligere frk. Bente Engberg, hax* påtaget sig op
gaven at iscenesætte dette års skolekomedie; Det gamle 
spil om enhver. Den 10.1.55 begyndte'prøverne, og der 
skal være genreIprøve d. 10,2.55> så det er ikke fordi, 
der er for megen tid, men det skal nås, sagde instruktri- 
cen.

To kære væsener ...

Mon ikke pigerne 
er de dygtigste?

Hvornår begyndte De at 
interes'Sere Dem for teater, 
for De har jo både spillet 
ved studentersecenen og på 
skoleteatret ?

Det er jeg faktisk opdra
get med, jeg har altid haft 
interesse i teater; noget 
særligt der gav gnisten,kan 
jeg ikke pege på.

Hvordan fandt De på ab bli
ve teaterhistoriker, det er 
jo et forholdsvis nyt fag ?

Ja, det er det første hold 
der blev oprettet, jeg går 
på. Jeg vidste ikke helt,hvad 
jeg ville være, da jeg hav
de fået min studentereksa
men, men det skulle enten 
være musikhistorie, kultur
historie eller sammenlignen
de litteraturhistorie. Så 
var det, at der blev opret
tet et professorat i teater
historie, og ... så sprang 
jeg til.

Hvornår er De færdig ?
Ja, - det er -, det ved 

jeg egentlig ikke; for som 
sagt, det er jo det første 
hold i sin art, men jeg reg
ner med, at det tager enca. 
fem år.

Hvad med Deres forhenvæ
rende skolegang ? Og hvad 
med galanteriet ?

Ja, Je£ var j° klassiker, 
vi havde det dejligt, det må 
man sige. Det var med Ikt. 
Fox Maule og Ikt. Steen, og 
de er da søde l To kære væ
sener. - Jo, det er en dej
lig skole. Og med hensyn til 
galanteriet, ja der var jo 
altid nogle af drengene,der 
påstod at vi piger fik for 
meget i karakter, bare for
di vi er piger, men mon ik
ke pigerne gennemgående er 
lidt dygtigere ? Nogle af 
drengene var skam også søde 
mol os, af og til holdt de 
døren, men vist nok kun hvis 
de selv skulle gennem alli
gevel.. Og havde jeg haft flet 
ninger, var der vel nogen, 
der ville have hevet i dem.

*

Tag og bliv klassiker i
Var De flittig ?
Ja, selvfølgelig var jeg 

det, ... ubetinget ’. og især 
i frikvartererne.

Hvorfor blev De klassiker ?
Hm - ja - Jeg var også ny

sproglig først - i 14 dage, 
men ih, hvor var det kede
ligt; så var der en,der sag
de: "Tag og bliv klassiker"- 
og så blev jeg det.

Var De dårlig i matematik?
Åh nej, jeg kunne det så- 

mænd meget godt, men mate- 
matiken er død o’g kedelig - 
ikke noget der interesserer 
mig.

Har De selv nogensinde skre 
vet noget ? - udover det’, 
man skriver i femtenÅrsalde 
ren ?

Ja, engang imellem 'finder 
man jo noget, når' man rydder 
op i skufferne, Men sådan no 
get rigtigt - af format — 
har jeg ikke prøvet på, 
selvom jeg godt kunne tænke 
mig at skrive f.eks. ~skue-

(Fortsættes's. 4).

Z i •- • ■ '
Gymnastikdragter-sko - 

og andre 
sportsartikler

Poul Holm
Sportsmagasin.

C.3082 11- Silkegade - 11 Col^82

- .Drejer det sig om knallerter 
har vi alle førende mærker

Mo t o r c ’y k e l m a g a s i ne t

Kingosgade 10. HI 880
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Hvorfor ingen skoleradioi skoten?
Dette spørgsmål har mange 

stillet sig, både personer, 

der er kommet ud over den 

skolepligtige alder, og de, 

der stadig er i den,men det 

ser ikke ud til at interes

sere andre synderligt.

Det kan ikke værg program
mernes skyld. De kan faktisk 
i deres alsidighed og høje 
standard karakteriseres som 
værende de bedste, radioen 
overhovedet har.

Selvfølgelig kan det ind
vendes, at de udsendelser, 
man ønsker at høre i et be
stemt fag næsten altid fal
der i andre timer end de øn
skede, men hvad har skolen 
en stålbåndsoptager til ? - 
hvis den ikke kan bruges til 
optagelse af ting, som kan 
være nyttige til undervis
ningsbrug, (hvad skolera
dioens udsendelser,det slås 
atter fast, må være) Hvor
for skal den alene være re
serveret Hr, Kirks musikud
sendelser og sproglærernes 
oplæsningsøvelser ?

*

Men kunne man sige, måske 
ville de timer, hvori der 
hørtes skoleradio, bare bli
ve betragtet som fritimer, 
hvor man intet behøvede at 
bestille. Der er en fare der 
- det må indrømmes -; men 
selvom nogle elever utvivl
somt ville henfalde til sli
ge amoralske betragtninger, 
vil der dog alligevel være 
elever, som finder det in
teressant, dels at høre et 
i klassen mere flygtigt be
handlet emne uddybet nærme
re, og dels høre samme frem
stillet i en måske lidt an
den opfattelse end deres e- 
gen lærers.

Desuden ville det antal af 
radioudsendelser, man evt. 
kunne komme til at høre,vel 
ikke komme til at optage et 
så stort antal timer,at man 
af den grund kunne spore no
gen dovenskab.

Men efter hvad rektor har 
udtalt, afhænger det af den 
enkelte lærer om der skal hø
res skoleradio, og da der 
sikkert kan findes mange fle
re grunde både pro et con
tra, vil vi gerne høre an
dres og især lærernes mening 
desangående. E.T.

RØDOVRE

BOGTRYKKERI

v/ Glenny Nielsen.

Ejbyvej 127 - 

RØ 589.

(fortsat).

spil - men det er jo morder
lig svært.

De er jo lige blevet gift 
- Hvordan føles det ?

Det kan jeg ikke rigtig 
svare på, for det ec jo før-, 
ste gang, og så er jeg lige’ 

det. Finn Karlsson.

Christian F. Rømer 
Boghandel og papirhandel

Skindergade 29, K.
C 6728 & 3828.

METROPOLITANER-SAMFUNDET

Henvendelser og forespørgsler 
modtages af sekretæren

højesteretssagfører Carl Heise
Ny Vestergade 1, K., eller
f o rmanden,1ands re ts s agfø re r

Johan Asmussen, Hovedvagtsg. 2,K.

Isbaren med det røde skum

GERN s ISBAR
v/ I. Johansen - Jagtvej JO. 

Nora 8029.
STORT UDVALG- I CHOKOLADE

- Dessert is bringes overalt -
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M.G,S.meddeler:

v/ sekretæren.

I måneden før jul var sam
arbejdet i triplealliancen, 
midlertidig standset, fordi 
man ikke havde oplyst de tre 
rektorer cm alliancens for
mål. Desværre gik vore med
lemmer af den grund glip af 
en glimrende aften arrange
ret af St. Jørgen gymnasie- 
forening med Sigfred Peder
sen, sangerinden Else Sig
fred Pedersen, skuespiller 
ved det kgl. teater Preben 
Neergaard og pianisten Kay 
Kilian. Yderligere væltede 
halvvejs det arrangement,der 
skulle have afsluttet l.halv 
år.
Men nu lysner det. De tre• 

rektorer, rektor Oxenvad, 
Frederiksberg, rektor Ilsøe 
- St. Jørgen og rektor her 
på skolen har på et møde ef
ter at have fået alle oplys
ninger med glæde givet deres 
fulde tilslutning til sam
arbejdets opretholdelse.Ar
rangementer vil i fremtiden 
- såfremt foreningerne øn
sker dem fælles, først bli
ve vurderet af de tre rek
torer. Det vil i realiteten 
sige, at arrangementer af 
kulturel art kan blive fæl
les, mens alle underhold
ningsaftener isoleres til den 
arrangerende skole.

Bestyrelsen har på et par 
møder lagt et program for 2. 
halvår dog med de forbehold 
man nødvendigvis må tage,når 
man arbejder på så langt sigt. 
Vi har endvidere besluttet 
at fordele ansvaret for gen
nemførelsen af de forskelli
ge arrangementer på de en
kelte medlemmer af bestyrel
sen. Hermed programmet for

Saxil - Crescent
Letvægt-, sport- og racercykler 

Børge S. Nielsen
Vesterbrogade 168. VE 731^

Besøg Danmarks morsomste butik

Løvstræde 20 København K. Byen 3010 

(Ved Købmagergades Posthus) 
med den permanente hobbyudstilling.

Hvor er vandreuds firingerne 
ble vel af f

For nogle år siden var der nogle malere og kunstnerisk 
interesserede skolemænd, der så hvor forkert det var, at 
der blev gjort så lidt ud af kunstundervisningen i sko
lerne. Det var dem, der oprettede vandreudstillingerne, 
som viste sig at være en glimrende idé.
forårssæsonen som det m tag- t 
ner?
Torsdag d. 2o, jan^ pianisten 
Arne Skjold Rasmussen.(Kir

sten) 
Torsdag d. 17 feb. Hvem ved 
hvad ? (Platon)
Tirsdag d. 8. marts, kunst
film fra Institut Francais; 
bl.a. film om Cezanne, Gau- 
guin og Toulouse-Lautrec.

(Mathias & Jeppe) 
Lørdag d. 26 marts. M.G.S. 
-BAL. (Jeppe & Mathias) 
Mandag d. 4. april. Forfat
teren Broby Johansen. (Gitte) 
Torsdag d. 21. april. Poli
tisk diskussion. (Søren) 
Tirsdag d. J. maj. Musik - 
film. (Kirsten).

*
Til denne række kommer des
uden arrangementer på St. 
Jørgen og Frdbg. Gyrnn. hvor
til M.G.S. medlemskort gi
ver adgang.

Den planlagte amatøraften 
m* bal, som skulle have væ
ret holdt sammen med St.Jør
gen og Frederiksberg i B o r-

Det var fortrinsvis moder
ne kunst, som man i hvert 
fald ikke hører noget om i 
skolen, der vistes, og det 
var værker af en så stor vær 
di, at eleverne, som i de 
fleste tilfælde ikke havde 
noget personligt forholdtil 
kunsten, blev fængslet af daa 
og interesseret i den,hvad
enten de forstod den eller 
ej.

Men hvor er de udstillin
ger, som har været til så 
stor glæde, blevet af?Hvor- 
for får vi dem ikke mere at 
se ?

Der bliver stadig gjort 
meget lidt ud af kunst un
dervisningen i skolen, så
der er stadig brug for de
moderne kunstudstillinger I

* E.T.
HUSK selv at købe PLATON 

gernes hus i april har p. gr. 
af visse intehne forhold set 
os nødsaget til at tage af 
programmet. I stedet arran
geres det ordinære forår s - 
bal i slutningen af marts.

Tilbage er der blot at øn
ske vore medlemmer et godt 
nytår og M.G.S. nytårsønske 
må være, at der vil blive li
ge så stor tilslutning til 
foreningen som hidtil.T* Jeppe
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Nogle særligt udvalgte medarbejdere fik overdraget den
fornemme opgave at aflægge lektor Asker Larsen et 
besøg på den sidste aften i det forløbne år. Vor

uofficielt 
udsendte

Hvis briller går - 
eller uret står-

korrespondent skriver herom

Vi havde glædet os meget 
til at udføre dette æresSH- 
de hverv indtil det opklare
des', at.bemeldte lærer var 
bosiddende på landet ( nær
mere betegnet Lyngby).Inden

forsøgte at give mit slukøre
de sind udløsning ved at hf 
skyde hele vort lager af blå 
lys og lynkineserec Det var c 
ny form for autopsykoterapi.

1 'Vi

taxaen satte sig 
se overvejede vi an dan

Intet dulmer smerte 
som larm og aktivitet

godt 
Cham-

ure og 
optik 

Jagtvej 21
Ta 466 x

forestående betaling kunne- 
betragtes som et kontant ud
læg i erhvervsøjemed, 
blev ved overvejelserne 
vi kørte ep foran huset

Det 
og 
og

håbede, der vaj? nogen der så 
det o Så stod vi lidt og kig
gede på lystslottet?- "Der 
er mørkt i hele hytten','mum
lede jeg og placerede mig på 
kanten af rendestenen. "Tak 
for oplysningen'; underholdt 
mit følgeskab. Det varede 
lidt inden også han satte sig 
ned. Han afventede øjensyn
ligt en reaktion ovenpå den
ne skrækkelige brander. Jeg 
var slet ikke i humør til at 
opfatte hans morsomheder. - 
Hér havde man regnet med at 
gøre en effektfuld entré un
der affyrelsen af et par ka
nonslag eller otte. Så var 
man blevet lukket ind, var 
blevet' iført en spraglet no-
vedbeklædning; man havde faet 
et fyldt glas stukket i hån-
den, og man havde udvekslet 
taksigelser og forhåbninger- 
for. det henholdsvis gamle og 
nye år. Til slut et lille 
nytårsinterview på mor gen - 
kvisten. - Og her sad vi« - 
Kollegaen ved siden af mig 
udgød en serie mindre hitel- 
faste vendinger, mens jeg

pagneflasken kunne vi desvær
re ikke få op i mangel af en

røg

Vi fjernede os medbringende porten ...

proptrækker. Desværre, fordi 
raketten helst skal anbringes 
i en flaskehals. Vi blev eni
ge om, at vi måtte have en u- 
heldig dag, hvorefter vi fjer
nede os medbringende porten 
til indkørslen. Da vi havde gået 
lidt fik vi øje på en flag

stang på den nærliggende 
skole. I stille forståel
se satte vi kursen didhen. 
Der var ingen line på. Så 
gav vi op; verden var 
os imod. Reporterens lod 
i en nøddeskal.

P.B.P.
*
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