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Rasende d 
udtaler medlem af 

valg om
Som man måske vil erindre 

sig, skrev vi i vortfebruar 
nummer at den af undervis - 

'ningsministeren nedsattesko- 
Iskcvision, som skulle af
give sin betænkning angåen
de en ændring af skolens stuk 
tur, var blevet stærkt for
sinket i sit arbejde, og at 
den på daværende tids-punkt 
endnu ikke havde overvej et 
de økonomiske kon sekvenser af 
en ændring. I den forløbne 
måned er disse imidlertid tie 
vet gennemdiskuteret og man 
er kommet til det ingenlun
de uventede resultat at en 
reform ville blive "rasende 
dyr'* som formanden for real
skoleforeningen, forstander 
W. Stenherdt har sagt.Grun
den til dette kan dels sø
ges i den faktor at gennem
førelsen af den skitse til 
en ny skoleordning, under - 
visningsminister Bom h o 11 
fremlagde under rundbords - 
konferencen i efteråret vil 
betyde, at der skal lægges 
endnu et skolepligtigt år til 
de nuværende 7 og at dette 
vil betyde stærkt øgede ud
gifter til flere lærere og 
flere lokaler og dels i at 
Bomholts forslag forudsætter 
flere nye fag, maskinskriv
ning kan nævnes som etaf den 
der vil koste mest at gen - 
nemføre, tænk blot, hvæsko
le skal have mindst 25 skri
vemaskiner å looo kre

løvrigt synes man i ud
valget at være blevet klar

Bomholts skele ud 
reforme rne

over den nye skolelovs ud - 
seende, den vil nogenlunde 
komme til at følge den om - 
talte skitse fremsat af Ban- 
holt og som i grove træk gik 
ud på: En femårig hovedsko
le og en treårig som bestå
ende af 4 afdelinger dels 
skulle virke som overgang 
til et fireårigt gymna si um 
og dels som overgang til det 
praktiske liv. Det såkaldte 
Askovudvalgs forslag om en 
otteårig enhedsskole er nu 
definitivt lagt væk. Nu hå
ber alle blot at udvalgetkan 
gøre sig hurtigt færdig,det 
skulle jo nødigt lide samme 
skæbne som andre udvalg har 
været udsat for.
_________________________ H_.C._

Ikke meget, om man skulle 
staten finder passende for c

I årevis har man kæmpet fer 
at sikre adjunkterne en ri
meligere løn - uden videre 
resultat, skønt enhver kan 
se, at de nuværende forhold 
er helt uantagelige. Efter 
7-8 års kostbar studie tid 
får en cand.mago omsider ef
ter meget besvær fast ansæt
telse; er han gift andrager 
hans løn med alle tillæg den 
fyrstlige sum af 12-15. 000 
kr.- alt efter hvilken del 
f landet han bor i. Hvis 

der findes idealister i det
te land, må det være de men
nesker, der bliver cand.mag 
'er0 En ufaglært arbejder på

Mildt vejr 
på vej

Vejrudsigten gældende til 
tirsdag middag:

Efterhånden stigende tem
peratur med nedbør. Svag 
sydlig vind.

Dette er formodentlig be
gyndelsen til mildere vejr, 
idet lavtrykkene over mel- 
lemeuropa forskubber sig og 
i løbet af nogle dage vil 
brede sig over Skandinavien, 

pt.
* 

... .

Hvor meget er 
vor t^rerevæ rd ?

beregne det udfra den løn, - 
eres ydelser.

cementfabrikken i Rørdal får 
årligt ca. lO.ooo - forhol
det er så indlysende skævt, 
at det næppe behøver at ud
dybes uderligere.

For nogenlunde at holde den 
levefod, der her i landet - 
ventes af en akademiker, 
tvinges den gifte adjunkt,- 
der i forvejen har adskilli
ge timers stile- og opgave
retning foruden timerne på 
skolen (som også skal for
beredes) , til at tage timer 
på aftenkursus osv...

Alt dette tager af hansfti 
tid, af hans nattesøvn, af 

(Fortsættes s. 2)
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LITTERATURKLUBBEN.
Hidtil er det skolen, der 

har lagt lokaler til Mølleha 
haves litterære sammenkcæctGr 
men i søndags mødtes man på 
teaterruseet; den lille men 
trofaste skare, der havde tral 
set snefald og kulde, fik ha? 
på dette sted et billede af 
byeno teaterlivs hiEtoriegon 
nem et meget flydende fore - 
drag af hr. Jan Neiiendam,(do
bl, a. udmærkede sig ved a t 
kende flere af skolens dairk- 
lærere). Ef ter foredraget var 
vi henvist til at bese loka
lerne på egen hånd.

Væggene var behængt med en 
enorm samling af gamle tea - 
terplakater, malerier, stik, 
tegninger og fotografier fo
restillende kendte skuespil
lere, der i tidens løb hav
de forlystet københavnerne ,

på "Det kgl. teater”. '
Gulvpladsen havde man ud

nyttet til opstilling af ska 
be, indeholdende allehåndeme 
re eller mindre interessante 
ting og rariteter, for dot 
meste genstande, der engang 
havde tilhørt teatrets per - 
sonale. Det var morsomt at' 
studere fragmenter af Ewalds 
originalmanuskript til "Bal
ders Død”, og de håndskrevne 
udkast til "Genboerne”.Mindre 
tankevækkende forekom lokker 
af Holbergs og Baggesens re
spektive hårvækst (eller var 
de fra parykken?), samt den 
udstillede kollektion af gar
der obenunre.-

Museets fulde berettigelse 
blev først rigtig klar i det 
øjeblik man trådte ind. i til 
skuersalen, og især når man 
kom ind bag selve scenen.Her 
havde man indrettet et slags 
møbel- og dekorationsmagasin. 
Møllehave kunne på indeværen
de tidspunkt ikke oplyse no
get om programmet for næste 
mødeaften. Det bliver sand
synligvis den 1. i næste må
ned, men den nøjagtige dato 
vil blive afsløret <i næste 
nummer af blr let, der udkom
mer om 14 dage.

EN DANSKLÆRER OPFORDRER SIN KLASSE TIL AT 
SKRIVE EN STIL PÅ VERS - VI SER I ÅNDEN 

RESULTATET.
Børn og komplekser

ET HVERT BARN I VERDEN MÅ HAVE ET KOMPLEX 
det er ut Uhørligt De staver med x..
EN DEL DERAF MÅ VEL LIGGE I TIDEN 
hvorfi'a forexempel har De Deres viden? 
I HJEMMET GÅR MEGET DEM IMOD 
den sidste strofe mangler en fod...
I SKOLEN ER LÆRE'N SÅ VÆMMELIG venlig
DOG MANGLER DET VIGTIGSTE STADIGVÆK NEMLIG; 
det rimer jo ikke - pas på Deres ord. 
MÅSKE DE HVERKEN HAR FAR ELLER MOR 
O.A. MÅSKE DE ER REJST OG ER BORTE 
p.sc Job. s De må ikke forkorte ...
KORT SAGT I VOR TID KW KOMPLEXERNE FÅS 
den slutning tør siges at være noget vås 
KILDER TIL STILEN s METAMORFOSER 
FORUDEN; DER BURDE HA" VÆRET NEUROSER^ 
Deres evner kan De kun blive matros a' 
skriv venligst for fremtiden stile på prosa.

Glas.

HVAD ER VOR LÆRERE VÆRD 
fortsat fra s.l 

den tid, hans familie skul
le have lidt glæde af ham 
i, og også en væsentlig del 
af den tid, han skulle bru
ge til at holde sig ajour 
med, hvad nyt der kommer bå
de indenfor hans fag og u- 
denfor, med nye ideer, der 
eventuelt kunne tilføres un
dervisningen.

Resultatet er, at lærer
ne er udkørte og trætte, og 
at undervisningen muligvis 
i mange tilfælde unddrages 
værdier, som kunne have væ
ret til glæde og nytte.

Derfor kommer det os ved, 
og derfor bør der skrives om 
dette lønningsproblem i et 
skoleblad. - "Riget fattes 

penge - der må spares".Det 
er så sandt, så sandt, men 
så spar på de rette steder. 
Hvis man ved at barbere de 
mere luksuriøse sider af 
skolebyggeriet lidt,f.eks. 
maghoniborde og viftepal
mer, kunne give adjunkter
ne en anstændig løn, var 
det værd at overveje to 
gange; det er til enhver tid 
den undervisning, der gives 
- fremfor skolen som byg
ning - der er det betyd- 
ningsfuldeste. _ „

1 • ibe

- Er din kone glad for 
sine nye tænder - ?

- Ork ja - de er faldet 
ud til hendes store til
fredshed. „
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If1t e r v i e w ine cl skolens pede I/Plaks
Hvor mange år har Le til

bragt som pedel her på sko
len ?

- Ja, jeg kom her tål sko
len i $8. Let er altså 16^ 
år siden. Len gamle pedel 
var lige faldet for alders
grænsen, så en måned før han 
skulle forlade skolen ankom 
jeg for at kigge mig lidt an.

Synes Le, at skolens di
sciple har forandret sig væ
sentlig blot i de sidste 6- 
7år ?

- Jo, det vil jeg nok si
ge. Le er blevet meget ro
ligere end dengang. Selvføl
gelig var de meget urolige 
efter krigen, men derefter 
blev de meget roligere. Let 
skyldes vel nok også at an
tallet af disciple er ble
vet forøget.

Hvor mange disciple var 
der dengang de blev ansat på 
skolen ?

- Jeg ved det ikke helt - 
nøjagtigt,- jeg tror det var 
omkring 250, men nu skal jeg 
undersøge det.

Vi går ind i hans lejlig
hed og videre ind i den stue 
der vender ud til gården. - 
Han åbner et skab og frem
drager de sidste 18 årgange 
af de hefter, som uddelesved 
skoleafslutningen. Han blad
rer et hefte igennem fra 59 
men kan ikke finde elev an - 
tallet. Fru Bach som sidder 
i stuen og drikker kaffe blai 
der sig i samtalen:"Kan du 
ikke finde ?" siger hun hen
vendt til sin mand efter at 
have hørt hvad det er han 
søger. Le bladrer begge iv
rigt, men kan ikke finde det.

- Let behøver ikke at væ- 
da i 

jeg ser, at det vil tage lang 
tid.

Nu arriverer lektor Asker 
Larsen. Le to pedeller:"Vil 
Le ikke hjælpe os med at fin 
de det. Lektor Asker Larsen 
træder til og finder det snart.

Let viser sig at være 218
-Hvor mange elever er der 

nu ?
- Lad mig lige se, siger’. 

hr. Bach. Ler er 450. Ler 
kan du se, der er en forskel. 
Hvad synes Le om ordningen 
med gratis udlevering af 
kladdehefter ?

Her bryder fru Bach atter 
ind: - Ih, det er da dej
ligt (') Her holder hun plud
selig inde:- er det fra sko
lebladet du kommer? Jeg be- 
jaer.

-Kommer så alt hvad jeg 
har sagt i det - tak så vil 
jeg hellere gå, inden jeg 
siger noget galt.

Hr. Bach slår en skralder
latter op:

- Ha, ha, det kunne hunik
ke lide.

Jeg gentager mit spørgs
mål til ham.

Næh, helt rart er det ikke 
- før i tiden lærte man me
re hver elev at kende. Let 
gør man ikke mere (')

Har de særlige ønkser om 
fornyelser her på skolen ?

-Let kunne jo være til
trængt at få nogle flere møb
ler. Le borde og stole, som 
er i klasserne er jo ikke 
så solide mere. En helt an
den ting er, at der bliver 
ødelagt mange stole her på 
skolen l
(Vi: Let ved vi allerede i 
forvejen).
Jeg bukker, takker og går.

Vagabonden til den pæne 
ældre herre på en bænk i par
ken:

- Undskyld, men læste Le 
den interessante artikel i 
avisen igår om millionæren, 
der forklædt som vagabond g 
ver mægtige pengesummer til 
folk, som er venlige nok til 
at tilbyde at hjælpe ham - ?

* ♦
Undskyld, men satte Le Lem 

ikke lige på min lagkage ?
- Jo, hvorfor - ?

*

RØDOVRE

BOGTRYKKERI 

v/ Glenny Nielsen

Ej byvej 127

RØ 589

Den helt rigtige 
Håndboldstøvle 

samt rekvisitter og beklædning til al sport 
Sportsmagasinet F.I.B.

C 689. Amagertorv 11. C 14758

Alt i tryksager
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JAo/ere/ser
Der er en fortryllende 

klang i ordet - "skolerej - 
ser"- men man skal være på 
færde i god tid, hvis en så
dan skal blive til noget.

Det er derfor vi opfordrer 
de klasser, som kunne have 
lyst til at komme på skole
rejse, til allerede nu at be 
gynde på forberedelserne 
dvs. - at få en interesse "■ 
lærer til at tage ledelsen, 
og eleverne selv til at be
gynde at spare penge op.Det 
er jo ikke gjort med, at man 
bestemmer, at man gerne vil 
på skolerejse til sommer,da 
det er de færreste elever,- 
som kan rejse de fornødne pen 
ge på så kort tid.

Hvis man således vil gøre 
sig håb om en skolerejse f. 
eks, efter mellemskoleeksa
men, skal man ikke begynde 
senere end i 2m. Forude n 
et mindre fast ugentlig be
løb, vil det nok blive nød
vendigt at skaffe penge på 
anden måde. Det vil give an
ledning til mange drøftel
ser og skabe fælles interes 
ser i klasserne og således 
styrke sammenholdet mellem 
eleverne.

Når man efterhånden ser,- 
hvordan det går med opspa
ringen, kan man begynde at 
tænke på, hvor rejsen skal 
gå hen: Norge eller Tyskland 
med fjeld- eller rhinture - 
eller måske helt til Ita
lien. Men ihverfald: skal 
det blive til noget så be
gynd nu. w R

*

Torsdag d. 8 marts afhol

der MoG.So et møde med fo
revisning af film fra In- 
stitute le Francaise.

*

Adjunkt Stubbe ventes hjem 
midt i marts.

Laci os få en chance
Vi har
modtaget:

Der har efterhånden bredt sig en vis uvilje imod den u- 
s.krevne lov, der påbyder opstilling klassevis på gårds
pladsen efter frikvarterets ophør« Da der for 1-g- år si
den blev givet tilladelse til, at gymnasias terne og rea
listerne kunne gå op i deres klasser uden opstilling,blev 
der tændt et glimt af håb i mellemskoleelevernes hjerter 
“ måske ville samme gunsbevisning også blive tildelt dem.

Tiden gjorde desværre det
te håb til skamme. Stadig
væk, den dag i dag stiller 
1. 2. J. og 4. mellem op,to 
og to med hinanden i hånden 
Mon ikke skolens ledelse en 
dag kunne få øjnene op for, 
at vi i mellemskolen ogsaa, 
ligesom gymn asiasteme, er 
tænkende og civilicerede ' 
væsener, der før har gået op 
ad en trappe.

Naturligvis ville der,hns 
tiladeisen blev givet komme 
en overgangsperiode,hvor røn 
ningen af skolegården ville 
volde nogle vanskeligheder. 
Dette ville dog nok kun bli
ve en kort tid indtil dicåp 
lene tog dette som en selv
følge. Der vil naturligvis 
næres en del tetænkelighe d 
ved et sådant forslag men 
alligevel:

Lad os prøve en måned og 
se hvorledes det spænder af.

Vi har forelagt dette brev 
for rektor, som sagde:

"Det er ikke et spørgs—■ 
mål om 'tænkende væsener"ej 
heller er det fordi det på 
nogen måde morer os med den 
stillen op. Det er simpelt
hen en ren prak ti sk-nødven
dig foranstaltning, fordi 
dørene og trapperne ikke er 
brede nok. I øjeblikket går 
ca. halvdelen af skoleri'fåt/ 
ind, og trængslen idørener 

Bosøg Danmarks morsomste butik

Model oq hobby
Løvstræde 2. København K. Byen J010 

(Ved Købmagergades Posthus) 
med den permanente hobbyudstilling.

allerede foruroligende. En 
færdelsregulering er simpelt
hen nødvendig, og jeg synes 
ikke, dens form erunødvendig 
ubehagelig. Og det med at gå 
ind "to og to med hinanden i 
hånden", det er da vist kun 
i gymnasiet - og det er da me 
get sødt.

SKAKOPGAVEN !

Hvid vinder

Theologisk Mathematik.
At nul er- nul som multiplum 
af andre tal, vedssiven dum 
men ganget med uendelig 
er størrelsen anvendelig 
til trøst for hvert et nul, der ved, 
at det får håb om evighed.

Anders W. Holm
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METROPOLITANER-SAMFUNDET
Henvendelser og forespørgsler 

modtages af sekretæren 
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Er dette fotomontage- 

eller er det Ikt. 
Christiansen, der vil 
gå matematiklærerne i 

bedene?

Det gyldne snit: k 10 el

ler 1

Fotos N. Hosdahl.

Nej, det er blot et forsøg på at bevise, at det stykke 
papir som PLATON er trykt på, ikke er det gyldne snit, - 
som vi hævdede i første nummer af indeværende årgang.

Ikke destomindre er der 
andre fordele ved dette pa

pirformat, nemlig at forhol
det mellem siderne vedbli

vende er konstant ved halver 
ring af størrelsen. Dette 

mente hr. Christiansen også 
at vide og opstillede den lig
ning, der skimtes på tavlen:

x _ x V2
* V2

-Dette medfører, hvis el
lers den opstillede ligning 
var rigtig, at: 1 2V2."Men 
er det ikke det", spørger hr. 
Christiansen på billedet.,Vi

Stubbe
Hr. Stubbe som for en 

måned siden rejste til

bøjede os for lærerens au

toritet og fortsatte gennem
gangen af "En landsbydegn s 
dagbog", idet vi fastslog,- 
at hr. Christiansen har op
daget nye egenskaber ved 2. 
Vi forelagde Ikt. Jensen 
problemet, men hvad Ikt.Jen
sen sagde vil forblive en 
hemmelighed til næste num
mer,- hvis ellers vi husker 

ne , som hermed være over
bragt, Han skriver tillige 

at han ankom lige til årets 

karnevals festligheder„Åh- 

hvem som var dér

Man hører -
så meget

v/ PLATON
------- .------ „ * ------------

As Har du hørt - Tang ei 
kommet på hospitalet
B; Nej, hvad fejler han ?
As Han har hidt sig selv i 
tungen,

*

Læreren efter end eksamen: 
Nå, farvel Børge, lad mig 
nu set, at du bliver et or
dentlig menneske.
Børge: Tak i lige måde.

*■

Gud hjælpe alle skolelære
re - De trænger til det.

R.Kipling.
*

Godt råd til elever:
Når den smule, du har at 

sige, ikke er særlig ejen
dommeligt, så sig det i det 
mindste en smule ejendom
meligt. „ „ T . , , ,° GoCoLichtenberg.

*

Gør ikke mod andre, som 
du vil, at andie skal gøre 
mod dig. Deres smag er.må
ske ikke den samme. Shaw.

*

Adam og Eva var jo de al
lerførste på j orden, og der
for er det jo ikke så van
skeligt at forestille sig 
deres overraskelse, da de 
en dag mødte en mand med et 
langt skæg.

-Hvem er du, spurgte A- 
dam forbløffet.

- Jeg er russer.
Italien har endelig gi
vet et livstegn fra sig 
- PLATONs redaktion har
modtaget et postkort, - 
hvor adjkt. Stubbe sen
der en hilsen til læser-

POLITIKEN
-det bedste blad


