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Når vore læsere får 
dette nummer , sidder 
den samlede redaktion 
nervøst svedende og bi
der i et penneskaft, 
medens den forsøger — 
hvert enkelt medlem for 
sig - at brygge en no
genlunde antagelig 
dansk stil sammen. Stu
denter-, real- og mel
lemskoleeksamen er al
lerede afholdt og snart 
vil også den resteren
de del af eleverne del
tage i eksamensjaget. 
Det er derfor med det
te nummer sidste gang 
redaktionen får læser
ne i tale, og naturlig
vis benytter vi chan
cen til at sige tak fe:? 
deres indsats igenne m 
hele året, ider vi ab
solut betragter det som 
en stor indsats at ha- 

20 øre op af baglom
men, og som et afsavn 
lade disse 20 øre om
bytte med et blad, hvis 
indhold, foruden at væ
re præget af talrige 
stavefejl, hvilket dog 
ikke skyldes de skri
vende medarbejdere,men 
lederen af sætteriet, 
(NB! Dette er sat un
der tvang!) er af en så 
tvivlsom, værdi, både 

(fortsættes s. 2)

REGNVEJR er godt
Igen har vi fået be

klagelser over at ele
verne selv i det kraf
tigste regnvejr bliver 
jaget ud i gården, skønt 
de vagthavende lærere 
meget vel ved at den 
plads, hvor man kan stå 
nogenlunde'skærmet mod 
regnen er meget lille 
og langt fra tilstræk
kelig til de 480 ele
ver. Hvorfor kan vi ik
ke få lov til at være 
oppe i frikvartererne 
på disse regnvejrsda
ge? Sådan spørges der! 
Ja, hvorfor egentlig 
ikke? Endnu har vi ik
ke hørt nogen virkelig 
begrundelse på at vi 
stadig skal være ude i 
det vejr.
Lkt. Jensen påstår at 

unge mennesker har godt 
af at komme ud i sådant 
vejr Meget vel, men vi 
tror nu ikke der er ret 
mange, som af disse 
sundhedsmæssige grunde 
med større glæde vil 
løbe ud i regnen. Ud
luftningen af klasser
ne skal foretages, hæv
der han også, men kan 
dette ikke godt foreta
ges selvom eleverne er 
i klasseværelserne? En
delig må vi jo minde om 
at Rektor jo i vinter 

ff 
men— 

under den lange frost
periode gav lov til at 
man holdt sig oppe i 
frikvartererne. Var det 
ikke muligt, om ikke i 
dette skoleår, så i næ
ste, at overføre denne 
ordning til også at 
gælde på regnvejrsdage?
Ærligt talt synes vi 

ikke at eleverne for
sat skal være tvunget 
til at klatre rundt 
blandt cykler og knal
lerter og at stå som 
sild i en tønde under 
det utilstrækkelige 
halvtag for at undgå 
den øsende regn, når de 
uden besvær for nogen 
i stedet kunne opholde 
sig i klasselokalerne!

C.

-LATQN Ä1?
I redaktionen-.
Henning Christophersen 
Telefon HO 26?4.
Finn Nielsen. Telefon:
70 18 62.
Adresse i ferien:
Finn Nielsen, Panter — 
vej 1, Valby.
Postgirokonto: 6J5 26.
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rent indholdsmæssigt og 
rent stilistisk (Det er 
vel nok dejligt at sæt
te), at flere højt esti 
merede dansklærere her 
på skolen talrige gan
ge i vidners nærværel
se, har udøst deres 
foragt over for dette 
organ. Naturligvis er 
der også læsere, der 
har ment at redaktionen 
på utilbørlig vis har 
ødelagt den gamle hæ
dersmand Platon's gode 
navn og rygte, men vi 
tager dog dette ret ro
ligt i sikker forvis
ning om at samme herres 
gode rygte nok vil hol
de længere ud i fremti
den end de skriverier, 
med hvilke vi har plet
tet hans minde . Men der
med må man dog slet ikke 
tro, at vi, når vi en
delig modtager kritik 
af bladet, ladet denne 
passere hen over hove
det på os. Vi forsøger 
naturligvis at rette 
fejlene . Vi er også 
klar over at de læsere 
som kommer med kritik 
af bladet, det er dem 
som interesserer sig 
mest for dets trivsel, 
og derfor vil vi gerne 
rette en speciel tak 
til dem. Journalister 
bliver let sentimenta
le - også selv om de 
kun er amatører - så det 
har rørt os dybt, hver 
gang der er blevet vist 
interesse for vort blad 
Som bekendt kan et blad, 
selv et skoleblad og 
selv et skoleblad med 
en nok så idealistisk 
indstillet redaktion, 
ikke leve af interesse 
alene, selvom dette na
turligvis er dets ho
vednæringsmiddel, der

(Fortsættes side 3)

CHRISTIAN F. RØMER.

Boghandel og papirhandel.
Skindergade 29, K.

C 6728 & 3828.

Mellem OS sagt: M.D.S. har i år afholdt 12 
~... -.... :.... ;.....  arrangementer mod 17 sidste 
år. ... Elevrådet på Åbenrå statsskole har nu 
nationaliseret mælkesalget på skolen. ... Der 
er for tiden udstilling i den røde sal af mel
lemskolens tegne- og sløjdarbejder.

fe. S ANye t
Skolens sanglærer hr. 

Biener-Larsen hylder 
som bekendt det prin
cip, at musikkens kunst 
ikke bør studeres iso
leret, men skal ses i 
forhold til den øvrige 
kunst. I overensstem
melse med denne sin o- 
verbevisning, har han 
derfor taget initiati
vet til afholdelse af 
en udstilling af repro
duktioner af malerkun-r 
stens mesterværker. En 
udstilling spændende 
fra japanske farvetræ
snit over europæiske 
middelalderlige kirke
malerier til Van Goghs 
eksperessionistiske 

billedkunst. Den har 
kunnet give eleverne, 
for hvem der har været 
adgang i frikvarterer
ne og for hvem udstil
lingen er blevet gen
nemgået i sangtimerne, 
et klart indtryk af ti
dernes . skiftende stil, 
og har medført tillige 
at-de under selve mu
sikundervisningen bed-

Den helt rigtige 1-
HåndboIdstøvle

samt rekvisitter og beklædning til al sport

Sportsmagasinet F.I.B.
C 689. Amagertorv 11. C 14-758.

* ner.
re har lært at forstå 
og opfatte den tilsva
rende forskel i musik
kens stilarter.

§
Hr. Biener-Larsen har 

så absolut ret, når han 
hævder, at musikken bør 
ses i en større sammen
hæng, og derfor .ville 
det vel også være mere 
naturligt om sangtimen 
fiket større område at 
arbejde på; at den f. 
eks. blev gjort til en 
time i kunsthistorie i 
al almindelighed - der
under så også i musik. 
Hvad har musikken e- 
gentlig gjort, siden den 
foretrækkes i skoleun
dervisningenfor maler
kunsten? Når man nu på
tænker at reorganisere 
den danske skole og så 
skal ændre pencum for 
mange klasser, var der 
måske også grund til at 
tage denne ændring med.

Tiden vil vise det!
"The Spectator"
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Lererne arresteret ■

Der lyder trampen af 
mange fødder. Døren ri
ves op, og pludselig 
afbrydes den fredelige 
time; Cæsars gallerkrig 
der et minut før var 
genstand for den mest 
udelte opmærksomhed
skubbes væk, og værel
set fyldes af bestemt 
udseende betjente.
"Lkt. Steen, De er ar
resteret , vær venlig 
at følge med. Alle ele
ver forlader klassen!" 
Vild forvirring!1 Ele
verne vælter ud på 
pladsen, hvor der i for
vejen befinder sig ad- 
skellige. Nu sidder han 
-undertrykkeren- derop
pe og uddeler ordrer, 
men forgæves. Endelig 
fik de ham og med ham 
mange af hans kolleger. 
En byge af flødekara
meller, der falder som 
manna i ørkenen, sæt
ter stemningen yderli
gere en tand i vejret. 
Og alt i mens lyder to
nerne af et tot orne t bil
horn og en trompet ud
over den stadig voksen
de menneskemængde.Det-

Alt i gymnastikdrag
ter, gymnastiksko og 
andre sportsartikler. 

te er højdepunktet af 
3 timers løsslupne lø
jer. 3 G. fejrer — om 
Gud og censor vil det 
- deres sidste regulære 
skoledag.Flødekaramel
ler i kilovis er ind
købt til denne lejlig
hed, og i hvert frikvar 
ter står kampen om de 
karameller der gavmildt 
strøes ud fra anden 
sal. Ven forsager ven. 
Det er især mellemsko
len, der kæmper; de an
dre disciple holder sig 
lidt på afstand; det 
her er jo under deres
værdighed, men 
der trillende 

kommer 
en af

disse små farvestrålen
de pakker hen foran 
fødderne af dem, går 
naturen alligevel over 
optugtelsen. Deres ud
sendte medarbejder fik 
selv i gården 5 kara
meller og erhvervede 
sig senere i klassen 
3 under en heltemodig 
indsats af arme, fing
re og tæer . Erfarede 
derefter at det var for
bundet med visse van
skeligheder at tygge 
flødekarameller , men 
spiste alligevel af 
pligtfølelse alle otte.

skal også bruges klin
gende mønt til at hol
de det igang, og her 
vil vi gerne rette en 
tak til vore annoncø
rer, uden vis hjælp vi 
ikke havde været be
skåret at holde PLATON 
på ret køl.

Dette er ikke en sva
nesang over et falleret 
skoleblads foretagen, 
men en påmindelse om 
hvad det vil sige æt 
lave blad og om hvad 
det koster, redaktører
ne altså, og tilsidst 
vil vi derfor forsikre 
læserne om, at vi, hvor 
nødigt måske end det øn
skes, vil forsætte ef
ter ferien. Da vil vi, 
restituerede efter ek
samen, vende frygteli
ge tilbage.

God sommerferie !
red.

Forlod skolen sammen 
med de øvrige elever 

10y og rekreeredekl.
sig ovenpå dagens an
strengelser og strå — 
badser og plejede sine 
legemlige skader (på 
bladets regning).
Deres meget forbundne 

medarbejder.

POUL HOLM. OKHOIM
FOTO K | N O o pT'K

. V. * •.A * **" * ——- . . *■» r  ........... ‘"** — ■

11- Silkegade -11 
Telf. C 3082 & 15382

VESTERBROGADE 61, KØBENHAVN V. 
Telf. Vester 6363 (2gange63)
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HVEM-VED-HVAD.
Som .annonceret af

holdt PLATON d, l.maj 
en hvem—ved—-hvad kon- 
kurence mellem et læ
rerhold og et elevhold. 
Under overværelse af 
et stort antal fremmød
te lagde deltagerne en 
overraskende viden for 
dagen. Ad j. Tang over
raskede både kolleger 
og elever ved uden tø
ven at give en beskri
velse af, hvordan pape
gøjens tæer er arran
geret . Lkt. Heltberg 
fremsatte den dristige 
påstand , at kamelens 
ryggrad gik to cm op i 
puklen, og hr. Biener — 
Larsen fejrede sit livs 
musikalske triumf, da 
en af hans egne kompo
sitioner blev udnævnt 
til at være et værk af 
henholdsvis Beethoven, 
Mozart og Schubert'.

Et af højdepunkterne 
var den spændende dyst 
mellem lkt..Winding og 
Karsten Fledelius. Lkt. 
Winding vandt efter en 
hård strid, hvorunder 
sejren to gange gJ ed 
Fledelius af hænde, Sam
me Fledelius viste sig 
at være i besiddelse 
af en omfattende viden, 
hvilket flere gange ud
løste larmende klapsal
ver. Blomster til denne 
herre. Ind imellem un
derholdt hr. Biener-Lar- 
sen, dels med lidt op
læsning og dels med fle
re udmærkede parodier 
på kendte kunstnere. De

Brugte skolebøger købes bedst hos:

Fiolstræde J4.

Telf. By. 2462 - 6556 & 7804.

DANSK SKOLEBOGSCENTRAL

Rejs med

Danmarks Internationale Studenterkomité.
Sot. Pedersstræde 1% K. Byen 8870»

Skotens Mærkværdigheder M
Gymnasiast,forenings
formand , journalist, 
revyforfatter, digter, 
tryllekunstner , skue
spiller og konferenci
er, kort sagt: Johan
nes Møllehave forlader 
nu til sommer som stu
dent skolen, og dermed 
mister også PLATON en 
medarbejder. Nok er det 
svært i disse tider at 
erstatte en sådan, men 
en Johannes Møllehave, 
ved vi, er der ingen 
erstatning for. Han har 
her i bladet gennem fle
re år i næsten hvert 
nummer af bladet under 
navnet Glas, digtet om 
de mange mærkelige til
dragelser på skolen, 
lærerne er taget under 
behandling og også sko
len s elv har måttet stå 
for skud, men altid er 
skudene blevet affyret 
med et smil og et glimt 
i øjet. Men Møllehaves 
store indsats ligger i 
mange der ofrede den 
25-øre, det kostede at 
overvære forestillin
gen, følte sig ikke 
snydt. Morsom aften!

cb. 

hans arbejde med litte
raturklubben. Allerede 
i l.G oprettede han den 
og i de forløbne 5 år 
er det lykkedes at af
holde mange succesmøder 
med kendte forfattere, 
og der har altid vist, 
sig at være stor inter
esse for disse møder 
De to sidste års nyska
belse "skolerevyen" er 
han også mester for, 
og hvad han gjorde med 
succes første gang,gen
tog han med endnu.stør
re held i. år. Også på 
mange andre områder har. 
han deltaget i skolens 
liv og aldrig har han 
været kedelig, men mor
somme og initiativrige 
mennesker har ingen e- 
neret på. Vi er over
beviste om, at læserne 
også vil savne de mun
tre vers på side 2. Vi 
bringer derfor en fæl
les tak her til Mølle- 
have . ______red.___

MD$-bal
Den 26. april afholdt 

M.D.S. sit forårsbal. 
Der var ikke helt så 
mange deltagere som ved 
efterårsballet, men stem
ningenvar upåklagelig. 
Den nye belysning gav 
rummet et mere hygge
ligt præg i modsætning 
til tidligere år, hvor 
rummet altid har virket 
lidt for højt. M.D.S. 
satte et pænt punktum 
på sæssonen.

"Deltager"


