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De lærere, de lærere polio vacci-
I denne artikel causerer fhv« justitsminister 

K.K.Steincke over lærerne,- et vidunderligt emne
for en causeun. * *

Hvor alt er blevet indvik
let og vanskeligt - for ik
ke at sige uløseligt - si
den jeg gik i skole. Nu er 
det ganske vist også 50 - 60 
år siden, men så meget de
sto underligere, eftersom ' 
folk i alle disse år stadig 
skal være blevet klogere og 
klogere, ikke mindst siden 
sidste verdenskrig, hvor den 
egentlige historie jo be
gynder - så vidt jeg da har 
forstået-.
Ud fra den moderne viden

skabs studium af sociologi, 
biologi, børnepsykologi, 
psykoanalyse, mentalhygiej
ne osv. er man endelig nået 
så vidt, at man nu er ueni
ge om alt, specielt om di
sciplinen og spanskrøret 
men altså på et videnskabe
ligt grundlag. Denne uenig
hed har jeg for nylig fået 
at mærke - jeg troede nem
lig, at man omsider var nået 
til det resultat, at et barn 
kun opnår fuld udvikling af 
sine evner og iboende kræf
ter ved uhæmmet at få lov 
til at følge sine lyster,i- 
sær uden hensyntagen til de 
såkaldte lærere, der netop 
ansættes for at lære af bør

Præmiekonkurrence -se s.4.

nene og ikke som i gamle da
ge at beskæftige disse med 
alt andet, end det klassen i 
det £ivne øjeblik selv øn
sker at få tiden til at gå 
med.

Jeg skrev derfor i ,}So- 
cial-Demokraten" en hyldest 
rul denne, den " allermest 
■moderne børneopdragelse/men 
det skulle jeg aldrig have 
gjort, idet jeg straks fik 
på hattepulden, først af 
den kendte skoleinspektør og 
Fortsattes s. j -

Engelsk besøg i morgen
I morgen gæster som omtalt i forrige nummer, 5 lærer

inder og 19 elever fra Basingstoke High School skolen.- 
Det kan måske interessere at høre lidt om de arrangemen
ter, der er truffet i den anledning.
Ankomsten finder sted på 

hovedbanegården onsdag kL8. 
Værterne, der er fra II»ns., 
II.ks., I.ks., III.ks. og 
III.mn., vil under det sto
re ur i ankomsthallen tage 
imod deres gæster. Om for
middagen kan pigerne besøge 
skolen, hvis de da ikke er 
for trætte efter rejsen,for 
at fortælle lidt om engel
ske kostskoler. Samme aften 
har pigerne inviteret deres
værter i Det kgl. Teater til

( Kl.................  .„HM.lK.IWHHHI............ 1.KI.<W>.I. .................. ............ Hl< 

nationen her
på skolen
I anledning af den nylig 

offentliggjorte meddelelse 
om at alle danske børn skal 
vaccineres hurtigst muligt 
mod den farlige Polio har vi 
forespurgt hos skolens sy
geplejerske, hvornår man vil 
begynde her på skolen.
Vi fik at vide, at allere 

de umiddelbart efter sommer
ferien vil de første ind
sprøjtninger blive foreta
get. HC

H.C.Andersen festspillet. - 
Torsdage er fri til egne ar
rangementer, men om aftenen 
opføres Bernhard Shaws,"An- 
drocles and the Lion”. Ef- 
ter forestillingen indbyder 
skolen og M.G.S. til en lil
le, intim sammenkomst i sang 
salen for gæsterne og vær
terne. - Englænderne med
bringer selv alt nødvendigt 
udstyr til stykket men spil
ler uden kulisser.Overskud
det går til M.G.S. Jeppe.............................................     ...710 ....................................... .................. .
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I m c rg ? n sk er det. 

Fortsat.
Vi har jo tid efter an - 

den holdt læserne underret
tet om hvorledes arbejdeti 
Bomholdts skoleudvalg skri
der frem. Nu er det begyndt 
at lakke imod enden. Man 
mangler blot at sætte det of 
ficielle stempel på den be - 
tænkning som skal afgives , 
hvorefter den imorgen, ons
dag, d. 20. vil blive frem
lagt på den afsluttenderund 
bordskonference mellem un- 
visningsminister Bomholdt qg 
Danmarks lærerstand.Mere u- 
sikkert eh det om forslaget 
kan nå at blive fore lagt i 
folketinget inden dette ta
ger på ferie d. 29.ds.. Op
rindelig var det meningen, 
at forslaget skulle ferelæg
ges tinget allerede i slut
ningen af februar, men si
den er der jo kommet andre 
toner frem. Nu regner mained 
det vil finde sted i okto
ber måned nåh folketinget* 
atter samles. Det menes, at 
modstanden mod en så beko
stelig reform under de -mivæ 
rende forhold er temmelig 
stor blandt folketingets ned 
lommer, men hvis forslaget 
vedtages skulle man ktnne be
gynde m.éd nyordningen alle
rede ved Skoleåret 1956 
1957® begyndelse. I betrakt 
ning af det normale tsnpo en 
sådan kommision plejerat ar 
bejde i må man uforbehol - 
dent anerkende den præsta - 
tion, som her er ydet.
På et halvt år, fra den2o 

oktober til den 2o.april har 
man udarbejdet et omfatten
de, uhyre betydningsfuUtfor 
slag om total ændring af den 
danske skoles struktur.I be 
undringen af denne præsta
tion må. man dog ikke und
lade at undersøge dets kva
liteto

.• Man kan ikke være for om
hyggelig i en sag af en så 
stor og revolutionerende be 
tydning.

H.C.

Rejs med

Danmarks Internationale Studenterkomité 

Set. Pedersstræde 19, K. BYEN 8870.

Skolens mærkværdigheder

Søren C. Sørnsens nye job for D.G.F.

Søren Sørnsen 

( S.C.S. ) 
bær et mødigt læs : 
For det lille M.G.S. 
D.G.F. han bær - 
M.G.S. er det til gavn 
- D.I.S. især.
Søren Sørnsen 

elsker 
denne nye proces 
- D.G.F. og 
M.G.S. roser 
S.C.S.

Glas vil gerne 
slutte her 
med et lille suk : 
Kære lille S.G.S. 
G.Å.H.

J.E.M. 

og vug.

' ’' Glas.

Gymnastikdragter -sko og andre sportsartikler t 

Poul Holm
Sport smag as in.

11- Silkegade - 11
c. J082 c. 15582
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De lærere, de lærere l 
(Fortsat)

forfatter Kragh--.Mul.ler, cand 
psyk,, der er specialist i 
alt muligt andet.
Den ærede redaktion vil 

herefter forstå, at jeg ik> 
ke tør opfylde dens ønske 
om en artikel om lærerne,så 
meget mere (eller mindre)som 
jeg trods alt mener at have" 
forstået, at nutidens lære-’ 
re ikke i nogen henseende ' 
bør tage lære af tidligere 
tiders uheldige pædagoger.- 
Disse var nemlig helt igen
nem individualister,i hvert 
fald de, jeg har sorteret ' 
under, og det forstår jeger 
et minus efter nutidens syns 
punkter« Thi medens ungdom
men skal opdrages og under
vises med den yderste hen
syntagen til den enkeltes ev
ner, anlæg og interesser, - 
forstår jeg, - at lærerne cm 
vendt nu skal være så di
sciplinerede, ensrettede og 
upersonlige som muligt for 
ikke at støde an.
Man således var det slet 

ikke, da jeg gik på Sorø 
Akademi i forrige århundre
de under tilsyn og vejled
ning af en fremragende sam
ling af originaler med rek
tor i spidsen.. Denne var 
overlegen, ironisk og inci
terende ~ tillige mærkeligt 
nok, hjertevindende (for den 
- han kunne lide). En af 
overlærerne var hånlig, u- 
forskammet, bandede som en 
noksagt og trakterede os med 
de mest udsøgte straffe.

(Knaldbom - bom, sort og 
hvid snaps, dvs. tungen dyp
pet eller indsmurt i blæk 
eller kridt); ham kunne jeg 
særlig godt lide,, En anden 

brød sig pokker om de fore
skrevne lærebøger og under
viste efter sit eget for
godtbefindende?, hos ham be
fandt jeg mig glimrende, da 
jeg så vidt muligt sov, bl. 
ae for at samle kræfter til 
religionslæreren som vi på 
enhver vis drillede hele ti
men igennem. Naturhistorie- 
læreren, en meget levende 
ånd og ofte ædru, dirigere
de os med en meterlang stang, 
der øjeblikkelig opdagede en 
hver uopmærksomhed eller 
hvisken« Gymnastiklæreren ' 
ordnedes af undertegnede, der 
altid har haft mere i hove
det end i benene, ved at 
jeg faldt ned fra de tor
turinstrumenter, jeg ikke 
kunne fordrage, indtil jeg 
som håbløst klodset blev fri
taget for vedkommende øvel
ser osv. osv.

Friske flødeboller

leveres til 
konfirmationen.

Bestilling modtages 

Chokoladeforretningen

MOLI
Jagtvej 29.

Det var i det hele taget 
en dejlig tid, i hvert fald 
for den elev, som kun gav 
sig af-med de fag, der in
teresserede ham, og som ef
ter evne søgte at gøre de 
forskellige urkræfter af læ
rere noget mere kultiverede 
- en brydsom, men morsom op
gave.

Til gengæld gik det ham 
efter fortjeneste5 thi, som 
jeg tidligere har sagt: Han 
blev født på landet, vikle
de sig ud i en provinsby og 
gik til grunde i København, 
som talrige andre, der ikke 
har nydt godt hverken af den 
moderne opdragelse eller af 
nutidens kedsommelige pæda
goger.

Lad mig derfor engang ad 
åre få en anden opgave end 
at skrive om lærere - .
Kontakt, K.KoSteinoke.

'RØDOVRE

BOGTRYKKERI

v/ Glenny Nielsen

Ejbyvej 127

RØ 589

Gentlemen går - klædt

Rimper - Knickers
Den store, mode

Falkoner Allé 77 Goth. 2J25
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Ja, vind 50»oo kr eller IOO000 - forudsætningen er 
"blot, at I alle gætter Kryds og tværs’en og indsen
der den inden i 07BRM0RGEH torsdag d. 21/4 - 1955 kl.. 
12ooo Vi har nemlig besluttet at præmiernes størrel
se skal afhænge af antallet af indsendte løsninger.- 
For hver besvarelse hæver vi præmiesummer 20 øre, 
idet vi dog garanterer en 1' præmie på 10 kr. og en 
2’ præmie på 5«00 kr.Jo flere der indsender jo stør-

* * re præmiero Løsninger modta- 
* * ges i II mn, nr, 11 samt af 
* * alle redaktionsmedlemmer.
* *______________________________
* * Navn ................. .
* *
* * Klasses ...
* *______________________________
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Christian F. Eømer

Boghandel, og papirhandel

Skindcrgade 29? K.
C 6?28 & 5828
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i

I anle føling af artik
len. i sidste nummer”G'/m- 
nasiasterné organiserer 
sig - Søren organiserer 

os” har vi modtaget følgende 
med armodnihg cm optagelse s

Under strålende overskrif
ter blev det i sidste num- ! 
mer af PLATON hævdet,at jeg 
skulle have ratificieret D. 
GeF.’s vedtægter og som 
følge deraf havde kunnet la
de mig opstille til valg«,

Helst vil jeg tro, at det 
beror på en misforståelsefra 
redaktionens side, når det 
omtalte hævdes, men det var 
i overensstemmelse med et 
flertal i ®,GOS.*s besty
relse at ratifikationen fandt 
sted, Det kan måske betviv- 
les, om M«G.S« kunne tilla
de sig at træffe en sådan 
beslutning. Vi mente imid
lertid at have ret dertil, 
idet der ikke på noget tid
ligere tidspunkt har været 
fremført nogen mistillid til 
den nuværende bestyrelse 
til trods for generalforsam
lingens forløb.
Vi gjorde det også fordi, 

vi fandt, at tilslutning til 
DoG.Fj, ikke medførte nogen 
forpligtigelser for den en
kelte gymnasiast« Tværtimod 
ville tilslutning kunneÆef- 
fe gymnasiasterne mange for
dele, hvad der også synes i 
overensstemmelse med Flå
tens indstilling, ganske 
vist i julenummeret ( 
stemning?),
Vi er indenfor forretnings 

udvalget klar over mangler
ne ved den uensartede repræ
sentation i D«G«F., idetre-

Efter denne redegøre 1 se 
skulle spørgsmålet om en 
tillidserklæring kunne ud
skydes til efter sommerfe
rien, idet det ikke vil væ
re muligt at danne et elev
råd nu, der kan træffe be
slutning om hvem, der skal 
være repræsentant»Formentlig

Tirsdag før påske arrangerede Mr.G0S® en jazzkoncert i 
Borgernes Huso Det fra skoleballet så populære "Tailgate 
Jazzband” sted for musikken® Man fandt snart ud af at or 
kestret egner sig bedst for dans® I længden er det lidt 
spinkle sammenspil ikke særlig interessant at lytte til.
Men stemning fik de hurtigt halet frem« De startedened

jule- 1 net Platon bør

presaa tant orne er fra så
vel elevråd som fra gym- 
nasieforeningen® Et afvo 
re første mål er derfor ab 
opnå en ensartet repræ - 
sentation. Da elevråds
repræsentanter må anses for 
at være det mest demokra
tiske, er vi også gået i- 
gang med at søge elevråd
oprettet på alle landets 
gymnasier. Der er bl, a0 
også her på skolen kræfter 
igang for at genoprette 
det elevråd, der på en fer 
alle parter uværdig måde 
blev nedlagt i efteråret.

Det sidste afsnit i ar
tiklen i sidste nummer bør 
vel tilgives redaktionen. 
Sligt har jo i blade, der 
søgte at hæve deres oplags
tal været "godt stof'', Nav=> 

dog forplig 
te, at ikke folkeviddet 
skal finde på at fjerne de 
sidste to bogstaver i bla
dets navn«.

Søren Claus Sørensen

vil der hellea? ikke blive 
lejlighed til at træffe af
gørelser i større sager — 
måske udover medlemskontin
gentet som foreslås ophævet 
i indeværende år - 40.oo kr 
pr® skole. Ganske vist kræ
ves der til en sådan gen
nemførelse, at fællesrådet 

klassikeren"When the saint’ 
go marching in" og slap iøv 
rigt godt fra de fleste hur
tige stomp-numre.

Af de enkelte medlemmer å 
orkestret (iden traditionel
le New Orleans sammensætning) 
er der særlig grund til at 
fremhæve den fantasirige tæm 
petist, der bl^a« var vældig 
god til at spille Wow-wow - 
med sodavandsflaske® Piani
sten havde fabelagtig tek
nik og præsterede en mængde 
fine soli.
Aftenens højdepunkt beteg 

nede den dramatiske fremfø
relse af "Oh, did'nt he ram 
ble?’ P.B.P,

sammenkaldes, men i en så
dan sag vil formanden nok 
kunne opnå en senere godken
delse af en "egenmægtig" 
handling.
Vi ønsker efter denne fo

reløbige afklaring D,G,F.
arbejdsfred og held med ar
bejdet - hvilket vi hele ti
den har ønsket, både i tid
ligere numre og den sidste 
artikel - og håber,at Søren 
C«. Sørensen viser sig den 
tillid værdig, han forlængst 
har påregnet sig uden at 
spørge gymnasiasterne« ,
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Letfattelige danske digt- ■
Udgivet af forlaget Tiden af danskLærerforenin-- 
gen. ..
Der foreligger fra pålidelig kilde meddelelse o;a, at 

dansklærerforeningen har i sinde på efterårets bogmarked 
at udsende et bind 0Letfattelige danske digte’5, specielt 
med henblik på den danske gymnasieungdom. Vai-ket indehol
der, de bedste og mest dybtfølte digte af vore virkelige 
store klassikere. Til alle digtene hører, ligesom til al
le klassiske værker, en omfattende og uhyre lærerig kom
mentar o Vi bringer her et af de smukkeste og mest pompø
se digte plus kommentaren;__ ______ __

i s, 6?
Bro 1), bro brille 2), I

4) Bemærk, at artiklen'W 
klokken, ringer elleve 5 
kejseren står på sit høje, 

hvide slot,

så hvidt som 4) kridt, 
så sort som kul 5), 
fare, fare krigsmand 6) 

døden 7) skal du lide, 
den, der kommer allersidst
skal i den sorte gryde 9)

•■»O............  U<» >,.«.<■■>«■> <11........................ .

1) Læg fra begyndelsen mær
ke til, at digteren er for
falden til stavrim, Hans 
Brix's teori om, at det skyl 
des en talefejl, digterener 
født med, holder vel næppe 
stika
2) Det menes, at digteren - 
søm lille havde fået et par 
briller forærende af en tan
te A, der-var meget nærsy
net.. Vilh. Andersen mener 
om den ting, at det tyder på 
en udpræget trofastheds fø
lelse hos digteren, at ha.n 
husker denne episode og o- 
venikøbet sætter det i dig
tets første linie.
5) Hermed menes digtet at væ 
re tidsbestemt til klo 11 - 
formiddag Denne teori er 
fremsat af Jacob Paludan.Se 
iøvrigt Tider og Typer II,

e* aoroger loran crcte-G; 
kridt. Jævnfør8 Vort 
sprog, § 21, anm. 5»
5) Læg mærke til dig
terens farvesans og - 
sans for kontraster.
6) og 7) Hermed er kli
maks nået <■, Det er ud

trykt meget smukt 
g) og dramatisk. Se 

iøvrigt Hans Brix; 
Gudernes Tungemål.

8) En hentydning til dig
terens gymnastiske færdig
hedero Det menes, at denne 
ikke var særlig dygtig til 
gymnastik og derfor altid 
kom sidst« når der- - skulle 
løbes væddeløb, Jens Kruse 
siger herom? Denne følelse 
af altid at være den sid
ste er blevet til et kom
pleks, der er digterens dy
beste ,inspiration,
9) Sorte gryder var den
gang mindre almindelige end 
nu® Oehlenschlåger (se Ida 
Falbe-Hansen ”Oehlenschla~ 
gers nordiske digtning og 
andre afhandlinger” (1921) 
-So 166-75) fortæller ■ i 
sine erindringer (Hans Brix 
”Fagre Ord”)., at han en
gang som barn mindedes at 
have set en sort gryde hos

Til lærernes
Ifgl. den danske straf

felov er den person hjem
falden til straf, der be
nytter sig af andres uvi- 

j denhed til at skude'dem« 
i 

i -x-
I ..... I.HIII ...>.11.. '. ■Xl.fllll.il>. .»».Il.'l "«<II'M>I>     Hf 

sin bedstemor« (Se Bille? - 
Tyve ars journalistik, Vbd. 
side 78,67 - 17)*

Endvidere henvises der 
[ først i dette virkelige pæ- 
i pøse værk tils Th,A,Muller^
Ludvig Holberg. Vi Ih .Ander. -■ 
sen; Danske Studier. Hans 
Brix; Nis De ters en,. Liv og 
Digt® LoJeKock? Salmedigte
ren Brorson, - med mange fL
Anmelderen mener hermed ab 

kunne.udtrykke såvel den dan 
ske gymnasieungdoms som sin 
egen dybtfølte tak tal dansk 
lærerforeningen for dens vir 
kelig originale, tids- og 
pladsbesparende måde at gri
be tingene an på0’

Blomster til denne udmær
kede institution. _ n,Coli.

På grund af frostvejret er 
man først nu begyndt på re
parationen af skolens faca
de ud mod Hans Egedesgade, 
men man regner med, at dette 
vil være færdigt inden læn
ge, hvilket vi også håber, 
thi vi har endnu de uophør
lige banskeslag fra efter
året i erindring« Det er ab
solut ikke let at koncen
trere sig under sådanne for
hold. Men vi må son sagt 
lido for skønheden og denne 
kan skolen også nok trænge
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