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Ak, hvor sandt -
Det er temmelig længe siden, der er blevet bygget 

en ordentlig kommuneskole herhjemme, altså en viike- 
lig pæn en. Jeg vil ikke tale om skrabede skoler til 
et par millioner eller tre, hvor der knap nok er ini 
byggede akvarier og private bordtelefoner til elera? 
ne for blot at nævne noget af det nødtørftigste.Men 
nu kommer der omsider en igen. Denne gang er det i 
Vanløse, og den skal som den første skole i Køben 
havn have svømmehal. Hele planen ligger allerede fær 
dig i tal. Borgmester Weikop foreslår en 2- etagers 
bygning med 28 klasseværelser, hver på % kvadrat 
meter, desuden 2 gymnastiksale. Svømmehallen kommer 
til at ligge ved siden af et renselsesbad og får for
bindelse med en sportshal på 15x$0 meter.

Det er næppe tilfældigt, at Danmarks første kom - 
muneskole med svømmehal netop anbringes i Vanløse,I 
denne egn kan der jo næppe være store bademulighe - 
der, medmindre de skabes ad kunstig vej, og da deri 
den nuværende skole går dobbelt så mange eleven som 
der er plads til, er der ikke noget at sige til, at 
der må rensébad og svømmehal til. Selv om der absolut 
ikke- er tale om hverken massage, orkester i svømme
hallen eller anlæg til automatisk undsæbning af un
gerne, er det pænt og ordentligt altsammen. Og det 
er nærmest ufatteligt, at det kan fås for en så lat
terlig sum som 5 mill., kr., når man tænker på,at det 
allerede for flere år siden er lykkedes andre kom
muneskoler rundt om i landet at få deres skolebygge
ri højere op.

"Larsen" i Jyllandsposten,

LITTERATURKLUBBEN.

Tirsdag d. 1 havde lit
teraturklubben indbudt for
fatteren Finn Søeborg, som 
i godt een time læste nog
le af sine noveller op:bl, 
a. fra den. sidst udkomne ’ 
samling "Kun for sjov".

Det var virkelig meget 1 
sjovt. Vi fik at høre om, 
hvordan forfatteren fange

SKOIENS MÆRKVÆRDIGHEDER

Den manglende interesse 
for gymnastik.

Hvem sidder der i klassen 
indhyllet i et ton 
af gazebind og plaster 
og klude om sin hånd? 
Det gør såmænd eleven, 
med hvem det sådan gik, 
fordi han aldrig deltog 
i Volmers gymnastik...

Men når nu Volmer hører 
på slige syge suk., 
så går han hen til Asker 
og si'r: ”Din gamle buk 
skal hjælpe ham eleven, 
så han kan blive kvik-’ 
men ak - elevens læge 
f orby de r gymnast ik...

Og Volmer sa det dagligt: 
”Det ender galt en dag,” 
men den slags tog eleven 
sig faktisk aldrig af. 
Han troede ikke gigten 
gik gennem marv og ben, 
fordi af Volmers timer 
han aldrig brugte en...

Der står en lille statu' 
i et af skolens rum. 
Er det en mand som skæn

ke d 
en stor og fyldig sum? 
Er det en helt fra krigen 
som ud i kampen gik?
Nej mer end det han gjort 
han gik til gymnastik. <le

Clas.

res vaner og meninger. Vi tak 
ker forfatteren og glæder os 
til næste gnngo

de sin kanariefugl, køb
te pålæg, gav sin søn 
sexualundervisning, gik 
med ham i Zoologisk Ha
ve, osv.

Latteren nåede dog 
sit højdepunkt i den 
træffende satire over 
Danmarks "Der er et lard^ 
som gav et strålende bil
lede af danskerne, de-

Christian F.RRømer 
Boghandel og papirhandel

Skindergade 29, K.

C 6728 & 3828.

METROPOLITANERSAMFUNDET

Henvendelser og forespørgsler 
modtages af sekretæren

højesteretssagfører Carl Heise
Ny Vestergade 1, K., eiler

formanden,landsretssagfører
Johan Asmussen, Hovedv- . . .. _
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Det gamle spil om Enhver
PuBoP

Ideen med at opføre dette 

stykke på en amatørscene er 

- for ikke at sige original 

så dog forholdsvis ny. Det 

er faktisk meget få skoler, 

der før har kastet sigud i! 

at foredrage denne ældgamle 

moralitet (forsåvidt meget 

behageligt kunne man sige, 

thi ellers var denne anmel

delse let blevet en kæde af 

sammenligninger). Mener det 

således første gang i lange 

tider, at stykket er blevet 

fremført på en skoles skrå 

brædder, er det til gengæld 

ikke første gang, at denne 

traditionsrige metropoli- 

tanske scene har forsøgt,at 

løfte en byrde, som den no

torisk ikke kan bære,

Vi har endnu engang taget 
munden for fuld - og det er 
faktisk synd. Ofte dukker 
der jo stykker op. på denne 
skole (som er en af de få, 
der virkelig prøver at gøre 
noget ud af den årlige "ko
medie") som de forhåndenvæ
rende skuespillere med glans 
magter - jeg henviser ek
sempelvis til årets andet 
stykke, "Den nye Barselstue" 
- der lå meget bedre for en 
dille tanttimp.

Man kan ikke med rimelig
hed forlange, at en samling 
17 - 18 års ynglinge skal 
kunne trænge ind i psykolo
gien i et stykke, hvis per
spektiver bunder dybere end 
nogen af os kan nå.

At der var gjort meget ud 

af dette stykke var let at 
se, og at det overhovedet kun
ne gennemføres er først og 
fremmest instruktøren fru. 
Feinbergs fortjenester. En 
del af personerne var glim

nye Barsel st ue EaTa

Dernæst opførte Metropolitanskolens theater H.C. An
dersens "Ny Barselstue", et ubetydeligt men alligevel 
i enkelthederne morsomt stykke, som går let og muntert 
over scenen.

Intrigen i stykket er no

get tynd, men takket være de 

sjove og humoristiske replik

ker, der ikke alene havde 

brod i H.C.Andersens egen1 

tid, men også har det i vor, 

takket være de udprægede ty

peroller, lette at spille,så 

som den åndssnobbede baron,- 

pigen, der endelig efter u- 

endelige anstrengelser er 

blevet forlovet, og den for

trykte kæreste,- komponisten 

med det store udødelige synd

flodsværk, ustandselig diri

gerende et imaginært orkesfer 

- den venlige milde værtinde 

etc,, virkede stykket godtog 

livligt på scenen, så meget 

Gentlemen går Simler- klædt 

Simper - Knickers

Den store mode

Falkoner Allé 77 Godth. 2J25

rende tegnetq Især var 
Djævelen og Mammon frem
ragende , Dekorationer n e 
var som sædvanlig intet 
mindre end storstilede. - 
De scorede mange points.

desto mere fordi skue

spillerne magtede roller

ne . E.T.

Til stede ved general
prøven var instruktricens 
farmor, Valborg Engberg,- 
der på vor forespørgsel om 
hvad hun syntes om stykket 
i år - alt taget i betragt 
ning - svaredes

Det er strimlende det 

bedste jeg har set,og jeg 

har endda set mange i min 

tid - også det hvor Bente 

selv medvirkede. "Hærmæn- 

dene på Helge land'.'
*

Husk også selv at købe, -

PLATON
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OmkringI 5 J « A i l $ k © l e k o m e d i e n
Det er fredag aftenklokken 
er et par minutter i halv- 
otte0Om et øjeblik vil hr o 
Kirk svinge taktstokken.til 
”Abdelozern-ouvertux'en hvor
efter tæppet kan gå for den ■ 
med megen spænding imødese«"; 
te premierecVi tiltvinger os i 
os med stort besvær adgang 
til det lille kælderrum un
der scenen,hver skuespiller
ne befinder sigo

De fleste a.f damerne sid
der tavse og alvorlige ,mens 
h ?rene?der gerne vil vise, 
hvor lidt situationen anfæg
ter dem,har anslået en mun
ter og opstemt tone o
I et hjørne sidder^Enhvef2 

og klarer halsen mod en gul 
sodavande 
"Går det godt?”spørger vio 
"Selvfølgelig går det godt© 
"Lampefeber?”"’ 
,sIkke det der ligner,” si - 
ger Sørenridet han fra pan
den tørrer en Svedperle#sdm 
har listet sig from g ennem 
et panser af kobberlignende 
sminke<7
Ved siden af sidder Tarrasb 

Hans lange bobbede hår fal
der helt ned over ørerneJeg 
spørger ham,om han ved hvad 
han ligner, 
”0K ja”svarer Tarraso” Får 
du ikke lyst til at invitere 
mig i biografen?”
Det kunne såmænd godt være, 

han kunne trænge til 
alle skjuler nervøsiteten un 
der en maske af slagfærdig 
galgenhumor,,
Nu kommer fru Feinberg fa

rende sf or at give sine sid
ste instruktioner© 
"Lad som I taler til sidste 
række på balkonen”siger hun 
”og husk at trække vejret ne
get dybt, når døden kommer ind

som bemærkede at re«--> 
datter Momsen gentog en re 
pliko
"Det virkede næppe påfaldæ. 
de”^bemærkede rektoro” Ro* 
daktører gentager så ofte©

Hr0Kofoed* "Fint og seriøst 
spilletoVar letolevende og 
opmuntrende0

Under ouverturen konstate
rede vi med beklagelse, at 
der ikke var mere endVX)ti-» 
stede i salen©

Fhvorektor Bang i pausens 
"Det er jo gået udmærke t 
indtil nu0”

Vi bemærkede med-tilfreds- 
hed, a-L kirkeminister Bo di 1 
Koch Var tilstede ved pre
miereno

Så De hvor diskret sufflør- 
ren gjorde det?

Teaterkritikker-en læd So
li tiken, Harald Engberg, sag
de ved generalprøven bl.a.: 
"Det virker som om skuespil
lerne bliver trukketh.&ovoE' 
scenen i en snor'7

»on n endvidere at skolekome
diens regnskabsfører agere
de den gældbundneo

Da der engang under den nye 
barselstue var en repliksom 
klikkede,trykkede regissø
ren snarrådigt på nødkontak
ten, hvor efter der gik et lys 
op for den uheldige skuespi
ler. Da det ikke hjalp for
søgte teknikeren endnu een 
gang med lige så stort held 
- almindelig utilfredshed.

Vitlhyhvor var”Bet gamle spil 
om Enhver"morsomto
Vor læsersDet kan i nu ikke 
være bekendte
VisÅhjvi vidste ikke ?at De 
havde set stykket- to gange©

RØDOVRE

BOGTRYKKERI

v/ Glenny Nielsen

Ejbyvej 127

RØ 589

Efter forestillingen slud
rede vi lidt med rektor„Un
der samtalen kommer ”Claus” 
alias "Baronen” hen til o s 
og spørgersom der mon r

Da vi foretrækker at i g e 
sandheden,må vi hellere ind- 
rømme/ at det var FLATONs ar> 
nonoechef som spillede Main-
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h.O’S mod

Danmarks Internationale Studentorkomité
Set.. Pedersstræde 19. K. BYEN 8870.

FOTOGRAFIERNE;
De her i bladet gen

givne fotografier fra 
skolekomedien til lige 

■ med sceneoptagelser fra 
,| den nye barselstue kan 
j købe s ho s NRo s dahl , 11 
I mn mu 11. Pris l.ookr

Er qvrnnasieunqdornmen den 
nnaeste del al ungdommen r

Under denne alarmerende overskrift referer
Langelands Fokeblad et foredrag, semina
rieforstander H,Schmidt har holdt på Fyns 
Stifts Menighedsrådsforenings møde i Rud
købing. Her bringes et uddrag af referatet.

-Let er stadig overklasse- 
ungdommen, der står længst 
fra kirken. Gymnasieungdom- 
men - hvor charmerende og 
elegant den end kan være 
betænker jeg mig ikke på at 
sige, at det er den ringe
ste del af ungdommen.Vi kan 
se det på filmen, der hen
ter sine emner fra den del 
af ungdommen, med sine ero
tiske billeder. Både i mo
ralsk og i kristlig hense
ende kan man dårligt komme 
længere ned. Også åndelige 
værdier mente taleren, at 
disse unge kastede vrag på 
(højste flugt; jazz-orato
rierne) .

*

Vi har bedt formanden for 
for gymnasieskolernes lærer
forening, lekt. W.F.Hellner 
- svare på hro Schmidts ud
talelser.

* *

-Let er næppe sandsynligt, 
at seminarieforstander Ha
rald Schmidt kan have ud- ! 
trykt sig så kategorisk og i 
nedsættende om gymnasieung- 
dommen, som referatet i"Lan 
gelands Folkeblad" tyder på. 
I et indlæg i gymnasielærer
nes blad "Gymnasieskolen" 8. 
januar har forstanderen da 
også korrigeret referatet - 
bl,a, ved at sige " at de 
langelandske blade simpelt
hen har identificeret over- 

klassoungdommen med gymna- 
sieungdommen som helhed".

Men når gymnasieungdommen 
og dens "moral" nu er truk
ket ind i diskussionen, er 
der måske grund til fra et 
hold, der kender den fra 
daglig omgang, at give den 
en slags vurdering. Ler er 
ingen tvivl om, at gymna- 
sieungdommen i disse år — 
velsagtens med 2. verdens
krig og dens følger som år
sag - har skiftet holdning 
og 'ansigt1 , men så afgjort 
i retning af større person
lighed og selvstændighed. - 
De unge har taget en lang 1 
række kendsgerninger tid. ef
terretning og går ikke ind 
for idealer, der svæver i 
det himmelblå, men ikke har 
neget forhold til den vir
kelige verden omkring dem og 
i . dem,-. Det er det værdiful
de ved dem. Derfor har for
stander Schmidt ret, når han 
i sit foredrag (efter refe
ratet) siger; vi skal 
ikke fyre løs på dem- ( dvs. 
de unge ) med klicheer cm

Køb ure på kontol 
EENZA- urimport.

Jagtvej $0

Reparationer udføre s

synd og forbandelse, det ér 
tomme ord for ungdommen". - 
Men jeg tror heller ikke,man 

I skal søge at presse den ind 
i i den idealverden, der var 

den ældre generations mel
lem krigene - alt hvad der 
smager af mox’alisme, er den 
så inderlig imod.

Det, der sker er simpelt
hen det, at ungdommen - og
dermed også gymnasieungdom
men - i disse år efter stort 
set at have kasseret mellem
krigstidens åndelige tarv 
er ved at finde sig selv cg 
er i fuld gang med at forme 
et livsgrundlag -> en etik,- 
om man vil det fine ord- 'der 
bl.a. indeholder det, som 
"Gymnasiast" udtrykker det 
i en replik i "Langelands 
Folkeblad"; Vi har lært, at 
det at revse sine medmenne
sker ud fra klasse- og ka
tegorisynspunkter (overklas
se - underklasse, hvide-sor- 
te, vi retfærdigeAE syndere) 
.er en betænkelig sag ...", 
og i den holdning er tole
rancen hovedordet..'

Man kan kun glade sig o- 
ver, at der i den forvirre
de verden, som er vor idag, 
findes en ungdom, der rea
listisk søger at finde sig 
selv og dermed gøre sig eg
nede til at forme en ny verden,. 
Der er problemer nok, der ven
ter på dem. Og lad. os ikke 
tvivle på dem eller måle dem 
med vor egen nederlags-målestok,
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Nye som brugte skolebøger 
købes bedst hos s

Fiolstræde 54

Aagc Nielsen.

Langgade 65
Valby 2655

__ __.J

I// er nogenlunde civiliserede ..
Hyggelig samtale med ske {elme gen dr. Bie nn g

I den nordlige del af den nye bygning ligger lægeværel
set med egen indgang og entré. Det er større og skulle 
være bedre end det gamle..

har haft noget af. Har vi 
frk0 Je nson ? spørger læ
gen skolesygeplejersken.

Er det nu bedre, spørger 
vi dr. Diering ?

Ja, i det store og hele er 
det vel nok; men der er man
ge ting, der stadig kan for
bedres. Der er ikke nok var
me, så eleverne står og fry 
ser - og det er jo ikke rap
ningen. Men det værste er 
dog akustikken, her lyder 
jo som' om det var rådhushal
len, man stod i. Men det sid
ste bliver snart rettet, i- 
det loftet bliver beklædt på 
samme måde, som det er sket 
i de andre lokaler.

Udover den årlige masse
undersøgelse, er der så no
get at lave ? Er der mange 
tilskadekomne ?

Det synes jeg ikke, folk 
lader til at være nogenlun
de civiliserede heb. Dr. E- 
lin Fog skrev for nogen tid 
siden en artikel om lægens 
arbejde på den skole, hvor 
hun arbejder som skolelæge, 
og det viste sig, at der 
var ualmindelig mange til
fælde af ^læsioner efter 
vold”. Det har foranlediget 
skoledirektionen til at be
stemme, at der skal føres 

Den helt rigtige 
Håndboldstøvle 

samt rekvisitter og beklædning til al sport! 
Sportsmagasinet MoB,

C 689. Amagertorv 11. C 14758

protokol over alle sådanne 
tilfælde, som derefter skal 
indberettes. Herfra sker det 
kun yderst sjældent, og de 
fleste tilskadekomne kommer 
fra gymnastik og håndbold.

Der kommer ikke nogen fra 
fysik og kemitimerne ?

Forbrændinger og den slags 
- Nej, det tror jeg ikke,vi

Dårlig luft er ikke direkte
Apropos gymnastik. Luften 

i omklædningsrummene kan den 
ikke være sundhedsfarlig ?

Direkte sundhedsfarlig kan 
den vel ikke være, men det 
skulle ikke undre mig, om 
man kunne blive dårlig af 
den. Der er ikke rart der- 
hede; men det er meget svært 
at få lavet bedre venti 1 a - 
tion, da beliggenheden er så 
uheldig. Allerede i rektor 
Bangs tid undersøgte jeg for 
holdene. Det er dårligt i 
omklædningsrummene, men i- 
sær synes jeg baderummet er 
slemt- håndklæderne hænger 
og rådner op i den fugtige 
atmosfære, og det skal jo 
ikke gøre luften bedre. Men

Nej, ikke så længe jeg kan 
huske - lyder svaret.

Men forøvrigt fort sæt ter 
lægen, kan vores lægeværel
se her, ikke i samme gradvæ 
re en skadestue som på kom
mune skolerne, hvor sundheds
plejersken er der hver dag. 
Frk. Jensen er her jo kun 
fredag og lørdag.

skadelig 
det er som sagt meget svært 
at gøre noget ved det.

1/20 1 prøvestof ialt !
Der er kommet en ny form1 

for T*B.-undersøgelse. Er 
det økonomiske hensyn . der 
spiller ind ?

Der er kommet en ny ord
ning, fordi centralstationen 
fandt ud af, at der efter
hånden var så få tilfælde , 
at det ikke ville være nogen 
nytte til at undersøge samt
lige klasser, men alle bli
ver stadig prøvet. Viser det 
sig så, at een - som før 
reagerede negativt - nu rea
gerer positivt - bliver he
le hans klasse gennemlyst.

Desuden bliver alle i 4®? 
realklassen og JG samt i un
derskolen 1® og 4 o klasse un 
dersøgt.

Hvor mange liter prøve
stof bliver der egentlig an
vendt ved en sådan undersø
gelse ?

Det er nu ikke særlig me-



12« februar PLATON 7

Vi er nogenlunde civilise- 
rede (fortsat)

get, ler dr. Diering -ikke 
mere end 1/10 cm^ pro per
sona, så kan du selv regne 
ud, hvor meget det bliver 
ialt

u o tako

- Æn skolehistorie
De er gammel metropolita- 

ner, hvad synes De om sko-' 
len og dens lærere ? !

Ja, det var jo ikke her, 
men inde på Frue Plads jeg 
gik. Men jeg var glad for 
skolen, og det er også der
for, jeg er søgt tilbage 
Af lærerne er de fleste dø
de nu. Af lærere fra min 
tid har jeg kun mødt pro
fessor Benzen, lekt. Bøi- 
ken og lekt. Hjejle igen. 
Lektor Hjejle var en ung, 
meget elegant lærer$ jeg 
gik forresten i klasse med 
hans kone.

De var altså klassiker ?
Nåh, næ. Vi gik i paral

lelklasse« Jeg var matema
tiker, ville være ingeniør 
- men det .blev altså læge.

Ja så mangler vi kun en 
oplevelse fra Deres skole
tid. '

Ja, jo.- Vi havde i fransk 
afdøde lektor Stigaard,der 
var en noget kolerisk cg op 
farende mand. En dag for
søgte klassens mindste ta
lent i sproglig henseende- 
hvis jeg må sige det - at 
bøje verbet etre, at være. 
ETRE s ETANT s E T U. Lek
toren vred hænderne fortviv 
let og råbte; Kan han ikke 
bøje verbet etre, det let
teste verbum i fransk,rig
tigt. Da rejste disciplen 
sig værdigt op og sagde:

Skulle jeg ikke kunne Lø
je verbet etre, efter i to 
år at have lært fransk hos

Dem,

Til opmuntring for andre 
som ikke kan bøje etre,kan' 
jeg tilføje, at vedkommen
de nu taler’ engelsk, tysk 
og fransk flydende. :onc

Skolen eksisterer oosa efter
kl 14

Danmark er ifølge stati
stisk departement det land 
som i forhold til sit ind
byggerantal har flest fore
ninger i verden. Der findes 
så specielle foreninger soms 
Sammenslutning af central- 
fyrpassere 5 men alligevel 
mangler mellemskoleforenin
gerne. Muligvis er mellem
skolens åndelige habitus ik
ke ikke i stand til at måle 
sig med gymnasiet og som 
følge af dette vil en even
tuel mellemskoleforening i 
sine arrangementer haller Ik
ke i almindelighed kunne 
hamle op med gymnasiefore - 
ningen. Vi er alligevel af 
den opfattelse, at forsøget 
burde gøres. En enlig arti
kel gør imidlertid ingen fo- 
i’ening, derfor ville det væ
re af overordentlig betyd - 
ning, hvis der blandt de nu
værende 3- og 4 mellemm e r 
fandtes nogle iniativrige e- 
lever som kunne tage ide e n 
op og udforme den. Det vil
le rimeligvis forme sig i 
retningen af arrangementer- 
med films- og foredragsaf
tener foruden de almindeli
ge. nrødeaftener. Betydningen 
af en sådan forenings opret
telse er nem at se. Der er 
først .dette : Der vil bli
ve rusket kendelig op i e- 
leverne i ..mellemskolen som 
nu i mange år har sovet -en 
tornerosesøvn^ desuden .vil 
tilknytningen til skolen 
blive forstærket,og det ef
terhånden tågede begreb Me- 
tropolitanerånd - ville få 

fVs Viggo O. R Hammer & Søn
Trælast & Isenkram
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1 en chance for at genopstå, 
når man tilligemed skole
gangen fra 8-14, hvor det 
blot gælder om at komme hjem 
når den er forbi, kunne lur- 
binde skolens navn med in
teressante foredrag, films 
og måske det stærkt omdi
skuterede mellemskolebal.- 
Vi er ikke i tvivl om, at 
hvis ledelsen overgives tål 
den rigtige mand, vil ideen 
give et værdifuldt udbytte. 
Vi overlader hermed de in
teresserede initiativet. -

Det er vel unødvendigt at 
tilføje, at PLATONs spal
ter altid vil stå åbne for 
en diskussion om forslagets 
realisering eller ej. H.G.

ET UDVALG- EB NEDSAT -

For snart et år sidén an
modede Danmarks samlede læ
rerorganisationer under
visningsministeren om at 
nedsætte et udvalg af sag
kyndige til behandling af 
det aktuelle problem "Teg
neserierne'' .Undervisnings
ministeriet har nu besat 
posterne i udvalget. For
mand blev Københavns sko
ledirektør Olaf Petersen.- 
Af de øvrige medlemmer kan 
nævnes kontorchef i under
visningsministeriet Vågn 
Jensen og skoleinspektør:- 
Chr.Winter. Det var sidst
nævnte som holdt det meget 
omtalte foredrag om tegne
serier på Danmarks lærerfo
renings årsmøde i sommer.



8 PLATON

TEGN Abbonnement

D^TTE NUMMER MEDFØLGER GRATIS

1 o numre

( HALVÅRLIGTi
Kun

j 3,50 kr.
i

1 For et år

12. februar.

| Man hører - 
| så meget
I v/ PLATON
i *

I Jeg tænker på:

i Om Ikt. Jensen kan kaldes 
! for en produkthandler.
i *

Grunden til, at vi i 
i sidste nummer skrev
I tegnet med blyant,var, at 

vi ikke ville sværte det 
til.

Læreren: Nå, Peter, kan 
du så fortælle hvem, der 
ledede sammensværgel sen 
mod Erik Glipping.

Sidemanden hviskende »Mar
sken Stig Andersen.

Peter: Marskendiser An
dersen. *

Lektor Steen sagde:

Hvis denne skolekomedie 
bliver en fiasko, vil jeg 
arbejde for, at skoleko-: 
medien bliver afskaffet.

*
Samme sagde endvidere:

Kald mig Mads hvis skole
komedien bliver færdig til 
fredag.

Vi: Mads. *

Vi har klippet fra Natio- * 
naltidende følgende fra * 
Gunnar Laurings erindrin- * 
ger: *

- En pudsig episode, der næ
sten endte med at blive ner
vepirrende, er af lidt nyere 
dato. Det var, da Elith Pio 
og jeg skulle optræde i fjern
synet med Gustav Wieds ”En 
Mindefest”. Pio var kammer

herre, og jeg vår hofjæger
mester. På et vist tids
punkt forlangte vi en suf
flør t og det blev frk. Ben
te Enberg, nu fru Louis 
Feinberg. Hun var en mor
derlig sød pige, men tog 
lidt rigelig del i selve 
instruktionen. Så til slut 
sagde Pio: Frk. Engberg, - 
jeg må be’ Dem være så el

skværdig at lade være med at 
påtvinge mig Deres opfattel 
se af kammerherren. -

Heroverfor hævder fruFein 
berg. at hun var antaget som 
instruktør-assistent og ik
ke som hævdet,sufflør:

Der skulle så være tale om 
en erin=dringsforskydelse af 
Gunnar Lauring, - men ...
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