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Nu kommer den 
Hvem -ved-hvad, med lærerne

Kære læsere, det I ubevidst har gået og sukket efter i 
hele jeres skoletid, agter det store ansete ugeblad PLA- 

TON nu at arrangere. De kloge hoveder indenfor redaktio
nen har besluttet at løfte sløret for hvad skolens læiere 
ved - eller måske mere præcist - hvad de ikke ved.

Under vor store gallupun
dersøgelse i julenummeret, 
hvor vi afslørede uhyggelige 
huller i lærerkollegietskund 
skaber kunne de mangelfulde 
svar bortforklares med for
vanskning af mine udtalelsef' 
- "manglende kombinationsez- 
ne hos redaktøren" o.1.Rig
tigheden af det forkerte - 
blev da også betvivlet af nm- 
ge.

Men denne gang agter vi at 
lade det foregå i offentlig
hedens påsyri, med hr.og fru 
Bach som edssvorne vidner . 
For at opildne de stakkels 
lærere, skal vi røbe, at der 
tillige vil blive opstillet 
et elevhold, således at til
skuerne kan se, hvilken af
grundsdyb forskel der ermel 
lem lærernes udenadlærteIdc- 
tie og elevernes indgående 
kendskab til stoffet.Til at 
betegne hvilket røre denne 
sensationelle ide har bragt 
indenfor skolens lærerkred
se, kan det fortælles, atfle- 
re lektorer igår under ek
straordinært lærermøde i 
spisefrikvarteret kræse kon- 
kontingentet til deres p en- 

sionskasse sat ivqjiet. Der 
blev nedsat et udvalg.

For at vore læserekanfin- 
de udløsning for deres evt 
Fortsættes på side 2.

Det nærmeste krav
Det er nok for meget sagt, at nordisk samarbejdeerinde 

i en frugtbar periode, men der udrettes i det mindste en 
hel del på en række områder. Dog synes det naturligstevjr- 
kefelt for den nordiske stræben næsten ganske forsømtnam-
lig skolen.

Er det nordidk samarbej
de i praksis, at der i gym
nasiet læses svensk en 10 - 
20 timer om året og en lil
le smule norsk i tilknytning 
til danskundervisningen,mans 
de nysproglige får et nøje 
kendskab til engelsk ogtysk 
og alle tre gymnasieretnin- 
ger har adskillige fransk - 
timer oin ugen? Det er ikke 
nok, at vi får nordisk stats
borgerret; vi må også kul - 
turelt føle os som nordboen 
Og dette opnås kun ved at - 
svensk og norsk kommer til 
at indtage en betydeligere 
plads i diverse undervisnings 
planer, end det nu er tilfæl
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Og på side tre nederst fin
des kuponen til H-V-H* 

det,
. Det forbavser derforuns^- 
telig noget, når man 1 for
eningen Nordens medlemsblad 
for januar erfarer, at Dan
mark indtil nu har ligget 1 
forrest, hvad angår under - 
visningen i de øvrige nor
diske sprog. Det er imidler
tid ikke længer tilfældet og 
man må siges heldigvis- når 
vor rihge indsats tagesibe- 
tragtning. Det er Norge, der 
har frataget os førerskabet; 
i sommeren 1955 bliver un
dervisning i dansk og swisk 
her obligatorisk fra femt e 
skoleår, og i Sverige omgås 
Fortsættes side 2.
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NU KOMMER DEN
Fortsat fra side 1.
harme over lærernes - efter 
elevernes eget udsagn - of
te tågede spørgsmål, kan en
hver elev på skolen indsenfe 
et spørgsmål - tåbeligt&Uer 
snedigt - som vil blive stil
let den lærer, man ønsker skal 
besvare det.

På side J nederst er da? en 
kupon som ved aflevering på 
billetkontoret - nr. 17 -gi
ver indehaveren ret til køb 
af en billet til reduceret 
pris.

Det hele foregår igymna - 
stiksalen d. 18/j - 55»kL»2Q 
Billetter koster 75 øre - ku

ponihændehavere 50 øre.
Mellem de forskellige ar

ter af spørgsmål vil derbli 
ve sørget for passende un
derholdning.

Lærerholdet^ lkt. Hjejle, 
lkt. Fox Maule, lkt. Asker' 
Larsen, adjunkt Kofoed,cand 
mag. Kirk.

Elevholdet er vi ikke i- 
stand til at give oplysnin
ger om - idet man søger hel
dets sammensætning hemmelig
holdt så længe som muligt 
- men det er klart, at man 
vil møde med det stærkestniu- 
lige.

Redaktionen.

M.G.S. aften
Sidste tirsdag havde M.G.S. 

arrangeret filmsaften i "Den 
røde sal".

Et halvt hundrede elever 
fra de tre allierede skoler 
var mødt op, og de fik lej
lighed til at se en række 
franske kunstfilm udlejet af 
"1'Institut Francais". Des-

Gentlemen g4r Si mper - klædt

Simper - Knickers
Den store mode

Falkoner Allé 77

SKOLENS MÆRKVÆRDIGHEDER

”Skrup ned og skrap ud og skrap væk” råbte 
Tang

så det rev og sled i hans galde
- vi varden forsamling der stod på en gang 
- ”Nu si'r jeg det en gang for alle”

4 Men det er jo netop en løsning som vel 
kan glæde de udvalgte mange
som daglig bli'r udskældt og udsmidt med held 
og udhældt fra trapper og gange.
Jeg tror det gør lykke og at det engang 
i god jord vil falde 
hvis hr. lektor Jensen og rektor og Tang 
vil skabe os een gang for alle -.

Glas.

DET NÆRMESTE KRAV
Fortsat fra side 1.
man med lignende planer om 
undervisning i dansk og norsk

Jeg finder derfor,at man
ge hensyn taler for en reform 
af vor undervisning i svensk 
og norsk.Der lægges især for 
ringe vægt- på norsken, og 
selv om Sverige vel nok er 
det nordiske land vi kommer 
mest i kontakt med,beretti
ger det dog ikke til i den 
grad at ignorere finsk lit
teratur og gøre så lidt ud 
af norsk.
For mellemskolens vedkom

mende skulle det nok ikk e 

værre var der ingen farver 
på - som lovet - men til 
gengæld en masse dårlig led- 
sagemusik samt franske kom
mentarer.

Den sidste film om Tou- 
louse - Lautrec var den bed
ste, selvom klippene var en 
anelse for hurtige. Næste 
arrangement bliver gymnasie- 
ballet, - 26 ds. P.B.P. .

I

Goth 2325 

volde større besvær at of - 
re nogle flere timer på lit 
teraturprøver fra de øvrige 
nordiske lande, ved læsebogs 
læsning, I gymnasiet , hvor 
tiden er knappere, tror jeg, 
det ville give langt stør
re udbytte, såvel sprogUgt- 
som som kulturelt, hvis man 
gik over til at læse svensk 
og norsk som man læser dansk 
- kursprisk.-

For dem af os, der ikke, 
har større forhåndskundska
ber, ville det da måske væ
re til hjælp, om bøgerne for< 
synedes med fodnoter;, så 
undgås det møj- og kedsomme
lige arbejde med at slå op 
i "de læsebøgerne tilhøren
de, højst sindrigt konstru
erede ordlister".

Jeg tror at et sådant sy
stem ville give eleverne et 
større sprogligt udbytte,og 
de ville samtidig - hvad jeg 
anser for vigtigt - få bed
re kendskab til store nor
diske forfattere, som de 
faktisk intet kender til, i 
det mindste ikke gennem sko
len.

Disse forbedringer bliver 
det naturligvis ikke den en
kelte lærers sag at gennem
føre, men undervisnings mi
nisteriet s.Mon det ikke var 
muligt at lægge lidt mere 
vægt på elevernes udbytte - 
end på eksamen og derfor slæk 
ke lidt på kravene ? I.J.K.
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Rcj s med

Danmarks int ernat i cnal e -Student erkomit é 
"Set? Pedersstræde 19, K. BYEN 8870 =

En international blaffer-organisation er nu 
en realitet! International Stop (IoS.) har 

, til fo:rmål at begrænse antallet af ’?stoppe- 
re” således9 .at kun studerende ved højere 
læreanstalter, gymnasiaster samt andre,ele
ver kan optages i forbundet.

Den tid er forbi, da vi 
vandrede ud ad landevejen,- 
det er vi alle klar over.At 
man kommer hurtigere frem pr 
bil end med en cykel ved vi 
også, og derfor rejser vi på

fastslås fra så autoritativ 
side, må det vel være rig
tigt« bliv I.S.'er - eller 
hvad det nu kan hedde - så 
kan du vandre i naturen og 
få tilsendt forbundets lo-

tommelfingeren. Men at vi 
skal organisere os, med e- 
get emblem, flag og ulyk
kesforsikring og andet til 
faget henhørende, det vid
ste vi ikke.

ve.

Men det du nu. For et be
løb af 10c00 kr kan du få 
tegnet forsikring i Lloyds 
(80.000 ved invaliditet,ved 
død 5.000), samt fået emblem 
og et lille flag'til at vif
te opmuntrende til bilister
ne med. IoS«, meder, at det 
vil skabe en "efterhån den 
hårdt tiltrængt good-will"- 
hoS bilisterne. Når det

Kupon.

PLATON 
arrangerer 

hvem - ved - hvad 
med 

lærerne 

fredag d. 18.

kl. 20

bringer litteraturklubben 
et foredrag af Erik Schmidt 
Petersen. Emnet bliver:

'•Kvindetyper 1 i den, nyeste 
litteratur". Vi har fået til
sendt en' lang liste over de 
værker, der danner grundla
get for foredraget, der som 
det fremgår af nedenstående 
falder i tre afsnit. Her er 
et uddrag af listen:
I. De tabende i livet. .

1. Tordis Eck i Kjeld Abeli
:Den blå pekingeser.1954

2. Agnes i H.C»Branner: Sø
skende. 1952.

5« Lydia i Sommerset Maugham

Gymnastikdragter -sko og andre sportsartikler

Poul Holm 
Sportsmagasin. 

11 - Silkegade - 11 
C. 3082 c. 13582

': Lydia. 1954-

II. De kæmpende,

1. Susanne i H«C.Branner: 
Rytteren, 1949’

2» Irene i H.C.Branner: Sø
skende. 1952.

3. Annemari i Mart.A.Hansen 
: Løgneren, 195®.

III. De sejrende.

1'. Inger Borgen i Kaj Munk: 
Ordet. 1954 udgaven.

2. Elise Lynum i Eri-k>Rost- 
bøll: Og hanen galede an
den gang. 1955«
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Skoleradioen
En mindre kreds af københavnske skolebladsredaktører 

var torsdag d. 3/3 indbudt til pressekonference på stats 
radiofonien med programredaktør Valdemar Christensen, 
leder af Danmarks Skoleradio. Hr. Valdemar Christensen 
indledte med i korte træk at gennemgå udviklingen af 
den afdeling, han idag er chef for.

Skoleradioen begyndte sin 
virksomhed i 1928 og er 
altså næsten lige så gammel 
som "den store radio". I- 
nitiativtuger og leder var 
rektor Henrik Madsen. Man 
udsendte dengang foredrag 
enkelte oplæsninger, møn - 
stertimer for lærere cg fo
redrag med musikdemonstra
tioner. I denne form for
blev skoleradioen i dets to 
re hele indtil redaktør Jens 
Fr. Lawaetz (den nuværen - 
de fjernsynschef) i forå - 
ret 1945 overtog lede]sencg 
knyttede skoleradioen di
rekte under statsradiofo
nien« Radiorådet nedsatte- 
så et "Skoleradioens Arbejd 
udvalg", bestående af un- 
dervisningsinspektø rerne, 
og statskonsulenten,to re
præsentanter for radiorå - 
det, to fra Danmarks lærer
forening samt en af Radio
rådet udpeget, formand. Ud
valget er rådgivende. Des
uden består et. "Skoleradio
ens Repræsentantskab", der 
er sammensat af repræsen - 
tanter for alle landete for
skellige skoleformer. Det 
mødes en gang årligt, mens 
udvalget hver 14. dag kan 
stille forslag til den dag
lige ledelse.-

Efter denne prolog va? hr. 
Valdemar Christensen gen

stand for en krydsild af 
spørgsmål, som vi her brin
ger i uddrag sammen med be
svarelserne u-
-"Har man noget indtryk af, 
i hvor høj grad der lyttes 
til skoleradioen?"-
-"Det er meget vanskel igt 
at registrere, men under - 
s.øgelser har vist, at der 
sidste år blev foretagetca 
25.000 aflytninger, gymna
siet og Københavns kommune 
medtagetl"-
-"Lægger man an på en vi- 
dereførsel eller udbygning 
af klassernes pensum?"- 
-"Bestemt ikke l Pensumneter 
stort nok i forvejen. Vore 
udsendelser må betragtes sjm 
et suplement til lærernes 
arbejde. Skoleradioen har 
sin mission, fordi en læ - 
rer ikke uden videre kan gø 
re et skuespil til en ople 
velse, for at tage et ek - 
sempel.Længere vil vel en 
kunstnerisk fremførelse(ud 
smykket med dramatiske ef
fekter) blive husket enden 
nøgtern og måske tør gen - 
nemgang af trykte replik - 
ker."-
-"Hvad gøres der så for at 
holde lærerne åjour med ud 
sendelserne De bringer ?
-"Skolera dioen har aldrig 
udøvet nogen form for agi
tation. Vi vil ikke forsø-

15. marts 
ge at presse lærerne til at 
lade deres elever høre ra
dio i timerne. Kun gennende 
cideret kvalitet søger vi at 
nå frem. Skoleradioens pro
gram sendes månedligt til* 
alle danske skoler. Desuden 
medfølger bestillingskupcnar 
til elev- og lærerhæfterne. 
Om dette aldrig når videre 
end til rektors bord fører 
vi ingen kontrol med.Vi ved 
kun, at lærerne, hvis de vil 
kan få alle de oplysninger 
de ønskerJ"-

Tilslut fik vi en oversigt 
over næste sæsons program : 
"Teaterets historie"vil bli 
ve fortsat, mens en ny mu
sikserie med Fini Henriques

■ RØDOVRE

BOGTRYKKERI

v/ Glenny Nielsen

Ejbyvej 127

RØ 589.

Husk at bestille 
friske flødeboller - 
til konfirmationen

Jagtvej 129
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endnu ikke er lagt fast.Dr. 
Bergsøe vil holde en fore
læsning om andre himmel le - 
gemers beboelse og museums 
direktør Dr0 Helge Larsen 
vil fortælle om eskimoernes 
liv. Kritikeren Harald Eng- 
berg vil fortsat anmelde å- 
rets bøger. D. 10 november, 
på Schillers fødselsdag,vil 
lektor Henry A. Steen udsen
de "Den hellige grav". Der 
vil blive to litterære fran
ske udsendelser, der endnu 
ikke er planlagt i detailler 
- og en række andre ledet af 
Oleg Kofoed. Svensk hører -vi 
gennem et foredrag af Dr. 
Ohlen om Strindberg ( samme 
emne som han skrev doktoraf
handling over) samt i en ud
sendelse fra "Malmø Stads
teater".- I april vil Thor
kild Rose læse "Mit livs e- 
ventyr" - på passende ste
der afbrudt af Ingeborg ' 
Brahms, der læser op af e- 
ventyrene.

Norsk bliver repræsenteret 
i udsendelserne, "'Bjørnson 
og Danmark " , og engelske ved 
to litterære. Endelig vil 
man i skoleradioen mindes 
Søren Kierkegaard på 100 - 
årsdagen for hans død.y p

”Nyt fra diskoteket*'
Skolens diskotek er i dis

se dage blevt forøget med 
nogle moderne plader. En af 
de bedste er Dinu Lipattis' 

; indspilning af Ravels 1 "Al- 
borado del Gracioso". Det 
er et, særpræget og godt styk
ke musik med en inciterende 
rytme og store spændinger.

Hvis skolen ejede et for
stærker-anlæg eller en god

Christian P. Rømer

Boghandel og papirhandel

Skindergade 29, K. 
C 6728 & 5828

gymnast as t bevæget seK rist li g
Der opsættes regelmæssigt 

gule og røde plakater om 
møder i Kristlig Gymnasiast
bevægelse, men til ingen nyt
te; Ikke en eneste ( bort
set fra manden der slår pla
katen op) kommer til møder
ne. Da jeg ikke mener, at 
Metropolitanskolen rummer 
flere antikristne elever’ 
end de øvrige skoler ( som 
gennemsnitligt stiller 9-lo 
disciple) må grunden enten 
være et dårligt udført ar
bejde fra min side eller u- 
videnhed fra jeres. Skønt 
jeg ikke kan se bort fra den 
første grund, vil jeg for at 
råde bod på den anden be
svare spørgsmålet: Hvad er 
det for noget ?
1) Det er ikke nogen fore
ning men en bevægelse.

Det er ikke bønnemøder, - 

højtaler havde man også kun
net overbevise sig om pla
dens tekniske høje kvalitet.

- Niels ViggoBentzon står 
for den kunstneriske udfø
relse af Schønbergs suite 
nr. 25 for klaver, den pla
de kunne vi sagtens have und
været. For Schønberg gælder 
øjensynligt alle kneb. Han 
har strøget alt, hvad der 
blot minder om et tema, der 
er ingen fast grundrytme og 

men møder med foredrag om 
problemer enhver gymnasiast 
tumler med.
2) Man er ikke passiv til 
skuer; man kan til enhver 
tid få ordet, og efter fo
redragene er der altid lej
lighed til at diskutere med 
gymnasiaster fra andre gym 
nasieskoler om, hvad der 
falder for-,
5) Man søger ofte at le
vendegøre foredragende med 
film o.l. - for eksempel vi 
stes Sartres berømte "Ter
ningerne er kastet" i til
knytning til et foredrag an 
exi s t enti ali smen.

Vi har sørget for,at fo
redragene blev holdt af 
dygtige og interessante ta
lere, og vi har aldrig væ
ret døve for den regn af 
kritik, der har skyllet hen 
over os, men tværtimod æn
dret og ændret for at nå et 
tilfredsstillende resultat.

Mest af alt er jeg bange 
for, at udeblivelsen skyl
des en indstilling,- en 
indstilling der også udvi
ses overfor gymnasie for e- 
ningsarrangementer og min 
egen kreds. Det er beklage 
ligt, og så meget mere som 
det er for jeres skyld, vi 
gør det arbejde.

Johs. Møllehave
---- ----- ’
Kontant eller rater

OLYMPIC

CYKLER - MOTORCYKLER

Nørrevoldgade 82, Pa 4045 
Frederiksborggade 21,

Pa 7700 Motorafd
Godthåbsvej 35, FA 385.

Henry Hansen 

kun nogle brudte og yderst 
originale klange til at er
statte harmonier. Det ene
ste givne er tolv toner, - 
som til gengæld bliver be
handlet med utrættelighed 
fra alle vinkler. Besynder
lig musik, og mystisk an
vendelse af pengene. P.B.P.
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Sensationelt interview 
med indeklemt murer

- Hvor lang tid. har De 
siddet her ?

Gennem en ventilationsrist 
lykkedes det vor udsendte ' 
korrespondent at komme i kon
takt med mureren.

- I ca. 1-g år.
- Hvad synes De om aku

stikken her i de nye klas
seværelser ?

- Ja, jeg vil mene,den er 
bedre end i hr. Kirks sang
sal, dog bryder jeg mig ik
ke om loftet.

Solen kaster sine bakte
riedræbende stråler ind gen 
nem vinduets persienner»dø
ren går op, og hr. Asker 
Larsen kommer ind.

- Undskyld hr. Asker Lar
sen, mener De, der er håb 
om at få den indeklemts mu
rer ud ?

- Ja, det afhænger jo af, 
hvorledes staten vil stille 
sig til problemet.Endnu har 
hr. lektor Jensen ikke fået 
regnet ud, om bevillingerne 
i år kan dække udgiften ved 
nedrivning af væggen, det 
vil jo blive en kostbar af
fære.

- Hvad med sulten ? Vi 
vender os igen til risten og 
spørger, hvorledes mureren' 
opretholder livet.

- Jo,1 jeg læsker mig na
turligvis med kalk, men jeg 
skal ikke skjule, at jeg 
savner eftermiddagskaffen.

- Hvordan kan det være,de 
sådan blev indemuret ?

- Det skyldes nok det hast
værk, hvormed vi byggede den 
nye etage« Jeg var ifærd med 
at mure en isolations plade 
fast, og da jeg var færdig, 
var taget allerede lagt på.

Under en razzia,som 
hr. Tang afholdt for 
et par dage siden i de 
nye lokaler over gym
nastiksalen, opdagede 
adjunkten en murer,der 
sad fastklemt i væg
gen mellem geografi
værelset og naturhi
storieværelset. Hr. 
Tang fattede mistanke 
- da han uden for læ
rerværelset hørte in
deklemts hulk fra de 
nye bygninger.

- Og De kunne ikke komme 
ud ?

- Nej -
Jeg takker for interviewet 

- bukker og går.

Næste nummer af bladet er 
af hensyn til påskeferien - 
udsat til 5/4.

På en skole som har eksi
steret i snart 800 år, må 
der jo nødvendigvis været 
foregået ting som eftertiden 
kan more sig over. PLATON 
har derfor studeret forskel
lige skrifter rundt omkring 
på Danmarks støvede bibliote
ker, for at finde gamle sko
lehistorier. En af de. bed
ste er denne.

Pra 180? - 44 var dr. 
Niels Lang Nissen rektor på 
skolen. Han underviste bl. 
a. i religion, og kunne få 
mange mærkelige udlægninger 
af evangelierne fra sine di
sciple. Således fortælles det

Man hører - 
sd roeget

v/ PLATON 
--------------- * ---------------

Det var dansktime med 
grammatik. Læreren henvendte 
sig til Peter.

Hør nu her Peter. Jeg va
sker mig, du vasker dig,han 
vasker sig, de vasker sig - 
hvad tid er det ?

Tja, mente den eftertænk
somme Peter, det ser ud til 
at være Lørdag aften.

*

Jeg har lige mødt vor gam
le klassekammerat Chr. Han
sen, du ved ham med det sto
re buskede overskæg.

- Der var da ikke nogen i 
vor klasse med stort over - 
skæg.

*
PLATON er efterhånden ked af 
al den sne, som falder og må 
sande Storm P's ord:

Der er det gode ved sne,- 
at når det er regn, bli' er 
det ikke liggende.

•* at engang ved læsningen af 
mattheus evangeliet blev en 
discipel spurgt om, hvordan 
det kunne gå til, at Jesus 
kunne bespise 5000 mand med 
5 brød og to små fisk. Di
sciplen svarede: Det må væ
re en skrivefejl; der skul
le vistnok stå, at 5 mand 
bespistes med 5000 brød.

Ja, svarede rektoren, det 
kan jo være; man var det ik
ke lovligt meget. 5000 brød 
til 5 mennesker ?

Disciplen svarede: Jo,men 
der blev også 12 kurve til
bage o  
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