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Undertiden spekule
re:? hvad det
er der for folk til at 
gå til skolekomedie.Er 
det fordit.de unge til
føjer stykkerne,som de 
spiller, nyt liv ved 
kraft af umiddelbarhed 
ug spontanitet, eller 
er det i’ordi publikum 
simpelthen gerne vil 
se deres sønner, kusi
ner, niecer eller bør
nebørn på de skrå bræd 
der? Ben første hypo
tese er en mild over
drivelse.. den anden er 
forkert (for der kom
mer masser af menne
sker til forestillin— 
gerne, der morer sig 
glimrende, selv om de 
ikke er i familie med 
de optrædence) 4eg tror 
der ligger en uforklar 
lig atmosfære over dis
se traditionsrige opfø 
retser. som alle synes 
om. Fiasko er et u- 
kendt begreb, jeg har 
i alt feId aldrig hørt 
om nog;en,; der i alvor 
ville hævde at de bavde 
kedet sig på vort lil
le lokale teater. Den 
årlige skolekomedie, 
skal blive en succes 
og den bliver det næ
sten uanset hvad og 
hvem man vælger at 
spille. " L
Ulysses von- Ithacia 

betegner npgen undta
gelse fra denne regel.

(Port, s .. 3)

Tekst; PBP 
Foto: FN. 
Tegnmg:ODH

RELI GI ON । gymnasie t.
Man har i flere, af

landets skoleblade di
skuteret berettigelsen 
af religionsundervis
ningen i gymnasiet. I 
skolebladet " Indenfor 
murene " giver pastor 
Lindhart i et interwi- 
ew sine meninger om 
gymnasiasters kend, skab 
til religion l til.hen
de i temmelig utvety
dige sætninger, idet 
han udraler at "men
nesker ( gymnasiast erne ) 
s om c r f remrag ende
specialister på tekni
ske, juridiske, eller 
humanistiske områder, 
ytrer sig, nåa talen 

bliver om religion og 
da særlig kristendom, 
ikke blot son mere u- 
vidende end de simple- 
steog ulærdeste , men 
således at man skulle 
tro,de ikke var istand 
til at anvende tænk
ningens enkleste reg
ler .

Og i spørgsmålet om 
berettigelsen af at 
der undervises i reli
gion i gymnasiet siger 
han ’at den nuværende 
ordning . må cestå for 
at noget af "overtro
ens ■eventyrlige mørke" 
kan spredes hosgymna-

fordit.de
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Rejs med

SKOLENS MOKV&RDIGHEDER -

Hr- Heltberg 
turhistorie,

skal nu revidere sin littera 
som i forvejen er meget knap

Ara den gode tid med Jules Verne
går vi til den.nye, den moderne- 
Her i landet skriver mænd og koner 
både med og uden illusioner-

Vægten på det rent sociale lægger 
Kirk og Harald Herdal og Knuth Becker- 
Mart in Alfred Hansen som er taget 
skriver så man ikke fatter noget

Seedorf virker altfor optimistisk 
mens Tom Kristensen er f 
Abe 11 får vd: mindre godt 
samme gælder Sønderby- og 

r artistisk--, 
end møj a-' 
Soya>

Man behøver ingenting at vide
om Amalie Skram og Astrid Kidde- 
Danmarks åndsliv synes på retraite 
gode bøger skrives kun af Grete -

C las

gives i 
MATEMATIK og FYSIK, 

stud, polyt- Lo tø.
Studentergården, telf.-NO 9^93

__c
Danmarks Internationale Studenterkomite. 

Set«. Pedersstræde 19, K- Byen 8870-

GENERAL HOLOPHERNES 
"7 alen og 
spillet af 
Ole Nielsen.

Skolekomedien - 55

NY MEDARBEJDER
Bladet har fået en 

ny medarbejder Ole Dyr- 
lund, som for fremtiden 
vil præge bladets spal
ter med sin muntre streg 
og sine morsomme ind
fald .under mælket ODH.

Vi byder han velkoin- 
man. c- . <. u

red.

TOBAK og 1 IN - så 
cigarhandler

B. SM/DT

TA 8855-
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•SKOLEKOMEDIEN
Tværtimod.Denne evigt
unge parediske Holberg 
klassiker havde alle 
betingelser for af. .bli 
ve et pletskud o Ikke 
fordi den er nem. Det 
er svært nok at paro
diere fikst over ting, 
vi kender, men ulige 
mindre enkelt at lat
terliggøre begreber,vi 
slet ingen kontakt har 
med, Vi ved der er no
get. der hedder Haupt- 
und, S t aat s akt i onen, men 
kår! trods alt ikke rig
tig .hævde at kende dem 
dai de ...jo ikke blev ned
skrevet .De er således 
en ganske anselig opga 
ve at få folk til at
le af en tohundrede år 
gammel teatergren.
Nogen systematisk kri- : 
tik af hver enkelt vil • 
vi ikke indlade os på; 
det ville overskride
RELIGIONSUNDERVISNING.
siasterne.Vi har fore- j 
lagt spørgsmålet for 
pastor Wiberg? som ud- i 
taler:
Det er forståeligt, i 

at spørgsmålet om re- • 
ligionsundervisningens 
berettigelse rejses, 
for den er bestemt ik
ke umiddelbart indly
sende med'den stilling 
faget indtager i dag 
uden pensum og uden 
eksamen. Den frie form- 
er den helt., ideellef. 
for et fag somreligi-j

(Fort:, 5-.)

bladets rammer såvel 
som vor kompetence og 
kan vel til syvende og 
sidst hverken interes
sere eller gavne nogen. 
Vi vil indskrænke os 
til at nævne at par af! 
dem, der i vore øj æ 
gjorde sig godt„Hoved
figurerne ,- Ulysses cg 
hans tro tjener Chili
an, dette holbergske 
sidestykke■ til det udø
delige--par Don Quijote 
og' Sancho Panza, kon
trasterede hinanden

, på en aldeles fortræf-
■ felig måde.Opfattelsen! 
af Chilianskikkelsen 
hældede under „tiden 
-mod Moliéres gavtyv, 
•Scapin,hvilket den ik- 
ke blev kedeligere af.

(Portørs* Éi -1

arrangerer j
" JULEMØDE mandag d.19ds kl. 19^. I
\--- :-------------------------- —---------------- —-----
\ Rektor Bang taler \

i \ Kgl. skuespiller Elith Foss \ i
' \ pianisten Poul Schdnnemann \ j

\ forfatteren Martin A. Hansen (tape) \ i
\ Illusionisten Johannes Møllehave. \ i

TIDL. ELEVER VELKOMNE Medl........ Kr. : l.oo) ,, . I . Ikke medl...Kr.: 1.5o)the inclq
Efter mødet the og sandwiches fra skolens interimistiske cafeterie. t
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■1X Ml i sWI % A/S VIGGO OP. HAMMER VSøN

på SKOLESCENEN
Sko le s< enens Imdo x 

B1 ø m • • ih t ro duæe-
rede Ro ro st il,Unges mad 

eksperiment-. at '^is-e 
High TW på sko les c--- 
nén. Hvis- han: herme d 
sigt&de til at. stykket 
ikke skulle gøra lykke 
b 1 & v han a fo mr ent ni n • ■■- 
gM i denne henseende 
gjort. til skamme- Pub
likum morede sig: over- 
dådigt« Men den opfø
relse f der fangede 
publikum, g'o rde ikke 
forfatteren & MaxTOell 
Andersen hans- ret® 
Stykket vax’ stærkt be
skåret , så stærkt o at 
det næppe var muligt 
at finde ideen. -»Det, 
der blev vist her var 
kun en folkekomedie,, 
der kunne more tul sku- 
erne» Det var derfor 
i kk e eksp e r i m e nt 5 sua- 
cegfen var sikker nok. 
Men succes blev styk
ket kun 1 kraft af, af 
man havde slået af på 
alle fo rdrmger.
Inst rukt ionen p ræterr- 

aerede kun at more, sa 
man kunne ligeså godt 
have opført HGuldd£aenB 
eller an af Holbergs 
vaudeviIler»

B t ø r s t j ub .e 1 vakt e. 
nok Viggo B ro dthagen og 
B rønnum Jakob 3 e n 3 om 

smarte forretnings- 
mændanJørgen Reenbergs 
succoe var sikker på 
forhånd« Også Carl Jo-

(forsættes side 5’

Christian D. Rømer.
Boghandel og papirhåndel.

Skind'efgade '2^ K.
C 6718 & 3818.

Trælast & Isenkram
Amåge rfælle d re j 5,0

T e lf. C. 161$-1719- 9.6 o

har mod'

Mb AMUSA

i aommens 
! teresse, 
I nes iesv

Man har her i bladet 
skrevet lange spalter 
o xn d e t a vb e j d e, de r g 0- 
res for. at forøget ung- 

pclitiske in- 
og derfor sy-« 
at dei' er god 

j grund til at nævne, at 
der også virkes på an
dre falterfMusikken er 
uden tvivl den kunst
art som de unge beskæf
tiger sig mest med,men 
sandelig ikke al musik 
er kunst®

De unges musikfore- 
ning •’Gymnamusa1' blev 
stiftet for femten år 
siden af en lille ide
alistisk skax’.e.t der på 
denne måde ville for- 
søge at gøre tonespro- 
gat -løvende for den 
opvoksende gene rati on« 
"Med glæde vil en musik
elsker se på forenin- 
g e n sen g rme u d v i k 1 i ng 
Hev ' den i dag tæller 
o vér 1000 médlemme ■?.

r. Det vår- synd £ox dem 
" der enten ve^r forhin
dret eller" af glemsom- 
Hed j.Aksvar ti-.-steue 
ved den anden ordinære 
koncert lørdag d«k6/l^ 
fb;r det var i det sto
re hele et Atodtprogxam® 

Man har i denne saison 
ladet hver koncert in-y 
deholde et Mozart-værke 
da det til januar er 
J..00 år siden,,dette mu
sikgeni blev, født®Den
ne gang skulle vi lyt-• 
te til hans klaverkvar- 
tet i es-dur fra .1786, 
spillet afkbba Discher 
og Leo Hansen kvartet
ten® Som sædvanlig kan 
man ikke sige, et ondt 
ord om Mozarts rousik? 
men alligevel halvke- 
dede jeg mig- Den unge 
Ebba Discher spillede 
teknisk set fortrin^ 
ligt, men megen følel
se lagde hun ikke i 
sin kunst®
Leo Hansen kvartetten 

består af fire dygtige 
mus ike r e 9 men s amme n- 
spil skorter det ofte 
på. Cellisten Volmer 
Horup havde nogle gy
selige nedgange f og 
t i J-me d må han have 'vi r- 
ket meget uinspireren
de på de andre, da det 
føltes at han blundede 
under hele opførelsen®

Herefter fulgte en 
række Sibelius-sange, 
de fleste fra 1899« Det 
er ikke allep der vil 
være enig ned migs når 
jeg siger,, at det var 
koncertens højdepunkt.

■ Ror det første var det 
en meget .fin udførelse 
Karen Héerup sang me
get smukt og følsomt 

i med den dramatik, dis- 
j (fort/ 35)
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GIMNAMUSA.C f$ri>i so4r ) j 

se sange kræver.,:.... dog : 
ferme hun vlrkb-- uren i- 
de høje bonenHun,-bleN- 
ako mp agn e r e t-. v afb - A dan., 
he rh j emma--- ukendt æv Wo lf.' 
gang Sef feri , de r_ viste 
sig at være en meget.-, 
fin pi anist v Mms© Se-;. 
belius-sange{ der: itørøf 
hjemme i h^j-romanti-K-. 
ker og; som. præget af ■ 
finsk natur -æ virker I 
ægte og ^a'-gi1 ibe- • einf, : 
hver; der er i. besia-"i 
delse af bedre*‘fdlel- ■ 
ser. »r fe ; G '
Til slutU' 1 - sp i Ile de 

Leo Hansen kvartetten 
Brafc® i
G-mo 1-1, ■ ’Ogi fher vi rkede 
musikerne mere, leven- 
dt; noget tyder, pa at 
Charles S ender owi t z 
gjorde sit" de rti 1. 
________

(forte fra So.rA) .

HIGH TOR f 
han Hvids bådsmand vak
te jubel, ,ganst erban — 
dens optræden.,fik lat
teren til at.v skylle 
gennem salen/'Den unge 
pige, der debuterede i 
rollen som van Dorns 
forlovede, stod sig i 
kraft af sit sympatoske 
væsen:.mens indehaveren 
af rollen som den skib
brudne hollandske pige 
ikke formåede fuldt 
ud at udfylde rollen-

Et andet mrsomt par 
var dronning Dido og 
hendes tjener Rasmus, 
som begge udmærkede sig 
ved glimrende diktion.
Stykkets tekniske ef

fekter var udnyttet 
til fuldkommenhed Jørst 
og sidst naturligvis i 
dragen, der virkelig 
var‘imponerende. ■ ._ i

Vi ønsker instruktø
ren hjertelig til lyk
ke med resultatet, af 
lians store arbejde.PBP.

High Tor skal nok mo- 
re ved den række fore
stillinger der forestår 
men det er et spørgsmål 
om man ikke burde, have 
undladt at opføre styk
ket,, fremfor at gå på

Vinding sar til lektor Hjejle; 
Hva’ er det med Deres negle ? 
De har store hvide pletter 
ligesom Napoleons fætter.

Mælkemanden Olsen vidste : 
Man kan neglefarven miste - 
hvis man ikke tit og gerne 
drikker sødmælk eller - kærne.

O MfZÆ HOS OLSEN

SKOLEK RELIGIONSUNDERVISNINGEN.

akkord,for at sikre en 
letkøbt succes.

E.H.

on, mén erfaringen vi
ser vist desværre, at 
man var for optimi
stiske da man indførte 
denne. ; Som . situati — 
onen er nu, kan faget 
religion kun rehabili
teres ved at blive li
gestillet med de øvri
ge humanistiske"' fag, 
■historie/dansk og • old
tidskundskab ,■og er der 
egentlig nQget urime
ligt i at-vénte, at en 
...student ..også, har lidt 
begreb om kristendom
mens oprindelse, de 
fremmede religioner. 
Hvis man af bare for
domme ikke kan se fagets 
saglige betydning, men 
kun vil bibeholde det 
s cm en narresut af hen
syn til de kredse in

den for og uden forsko 
len, som ikke gerne sa? 
Vorherres navn slettet 
helt af skemaet ,-må man 
hellere være, konsekvent 
og afskaffe det-.
Jeg håber som prof.

Lindhardt. at.religi
onsundervisningen kan ' 
bidrage, til" ‘at j' s' pr ed é 
dette, "pveftroéhs. e—. 
-vpntyrlige' .-mørke11 " ’ . .
,.'Hvis ’ dette'. kunne.' ske 
yar Uen, ikke heit nyf 
t eløs*. / . , f’ '

B.'Wibérg.■f
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Løsningen skal være Finn Nielsen 
-i hænde senest lørdag d. 17/12*

Lodret.
Kønt ord*.
Sidestykkerne 
Lig.

Klasse

1 4 5 6 7 8
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1. præmie : 10 kr 2. præmie : 5 kr
Løsning og vindernes navne bringes i næste num

mer, som kommer lige. før. juleferien.

G L E N N Y NIELSE N

Ejbyvej 127.Rødovre.Vanløse.Tlf. 7o o5 89

D U P L I K E R I N G

Bogtryk
Fotolitografi (mono- 
chrome og kun streg)

Vahdråt
1) Lig.
9) Lig.

101 Forfædre.

14) 
15) 
16)
18) 
20) 
21) 
22) 
23) 
25) 
26) 
27)

Madding.
Bekræftelse
Dyr 
Nemt 
Lande 
Vers. 
Pigenavn. 
Méhe.
Gårs dato 
Må’ vi lære
Tone.
Mas'.
Flod.

Udbrud.
Gamle bekendte
To ens.
Rundskue.
Guder.
Lever.
Pin.
Pigenavn.
Det hele.
Vand.
Bygning.
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