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Mandag den 3 septem
ber blev der afholdt 
valg indenf or M. D . S. 
eller som det fulde og 
yderst pompøse navn 
skrives : " Metropoli- 
tanskolens discipel 
samfund" . Den bestyrel
se som fremstod for al 
folket så derefter så
ledes ud: Formand Jør
gen Olsen, 3 ns., sek
retær Poul Vestergård, 
3 ks. og kasserer Kar
sten Fledelius, 2ks. a.

Et par dage før hav
de der været afholdt 
valg for første gang, 
men da der da blev af
givet ca. 20 falske 
stemmer, besluttede man 
sig forståeligt nok til 
at afholde omvalg. In
den dette gik for sig, 
fik man indføjet den
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paragraf i lovene, at 
højst to af centralbe
styrelsens medlemmer må 
være elever i 3 g, for 
at undgå at komme i den 
pinlige situation at 
hele bestyrelsen efter 
.jul må indstille arbej
det af hensyn til stu
dentereksamen. Samti
digt opnår man at der 
er nogle, der næste år 
kan sætte den nye be
styrelse ind i arbej
det .

•Skønt bestyrelsen ik
ke endnu vil sige noget 
med sikkerhed angående 
programmet for efter
år ssæssonen, har vi dog 
ladet os sige, at Lit
teraturklubbenvil bli
ve forsat i år - og med 
Johannes Møllehave som 
leder, skønt han ikke 
mere går på skolen.

Om den nye bestyrel
ses sammensætning vil 
vi sige, at den abso
lut åbner muligheder for 
den helt store sæsson. 
Vestergård har erfarin
gen, Jørgen Olsen har 
ideerne og Fledelius 
energien. Ved siden af 
hovedbestyrelsen står 
desuden en række arran
gementsråd, som er - li
geledes - parat til at 

(Fortsættes side 2)

Som vi lovede før fe
rien, vender vi tilba
ge værre end nogensin
de og den stakkels be
talte redaktør genopta
ger sit ringe betalte 
one-manshow,forhåbent
lig til udelt glæde for 
læserne. Vi fortsætter 
med at revse høj og lav 
og vil holde læserne 
underrettet om alt - el
ler næsten alt, hvad 
der foregår indenfor 
skolens mure og også 
engang imellem lade et 
pust ude fra den store 
verden fare ned gennem 
bladets spalter. PLA- 
TON's arbejde har foru
den at udsende skole
bladet også været at 
afholde et morsomt ar
rangement eller to om 
året. Dette har normalt 
været en hvem-ved-hvad 
konkurrence mellem læ
rere og elever, men dels 
fordi dette emne efter
hånden er blevet noget 
fortærsket, og dels for
di vi også har lyst til 
at prøve noget nyt, ja, 
så skal vi svagt anty
de , at skumle planer er 
ved at blive lagt og 
nye ideer ved at udklæk
kes i redaktørernes 
hjerner.

Skarpsindige hoveder 
(Fortsættes side 2)
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IS BAR og Konfekture
JAGTVEJ 2J A. Agir 2116. Bestillinger modt.

Islagkager b</
Isanretninger

Soft Ice

Idrætsdagen har væ
ret afholdt. Solen skin
nede fra en blå himmel, 
noget man ellers ikke 
er forvænt med på den
ne årligt tilbageven
dende dag, hvor alle 
Københavns skoler mø
des til kappestrid i 
sportskampe . Men til 
trods for det sommer- 
agtige vejr så det ik
ke lyst ud for Metropo- 
litanskolen. Allerede' 
efter de indledende kam
pe var der kun fire hold 
tilbage af de 15, som 
blev sendt i ilden.

Blandt disse 4 lagde 
man især mærke til 2 a, 
som overlegent spille
de sig frem til fina
len den 14 september . 
Sjældent har underteg
nede set et hold som i 
den grad tog pip og 
kampmod fra modstander
ne. Deres klasse blev 
effektfuldt understre
get ved cifrene fra de 
mange sejre, de notere
de sig for. 9-0, 7-0 & 
6-0 for at nævne nogle 
af de mest slående. Så 
absolut blomster til 
dette hold, som på den
ne sorgens dag holdt 
skolens fane højt.

De tre øvrige hold, 
som overlevede de før

ste kampe, var Illmna, 
Illmnb og lins. Disse 
blev dog i den næste 
runde fejet ud af kon
kur ene erne .

Dagen begyndte med 
almindelig skolegang, 
som dog allerede efter 
en halv times forløb 
blev afsluttet, hvorpå 
alle - spillere og til
skuere - tog ud til 0— 
sterbro Stadion, hvor 
indmarchen skulle fin
de sted en time senere. 
Om denne indmarch er i- 
øvrigt at sige, at hvis 
man ikke syntes at der 
blev gået, i takt hele 
tiden, så skyldes det 
hovedsageligt den musik 
som ledsagede deltager
ne banen rundt, melodi
er som bevægede sig ud 
af højtalerne i højst 
afvekslende fart. Men 
med undtagelse af det
te blev stævnet afvik
let til alles tilfreds
hed. Idrætsdagens be
rettigelse er endnu 
engang fastslået.

ph.

CHRISTIAN F. RØMER.

Boghandel og papirhandel.
Skindergade 29, K.

C 6728 & 5828.

(Fortsat fra side 1)

HØR...
vil have bemærket at der 
atter er kommet en por
tion nye elever - endnu 
større end nogensinde — 
og til disse nye, hvor
af 51 ei’ piger, vil vi 
lade vor velkomst lyde, 
og håbe at de uden stør
re vanskeligheder har 
.affundet sig med den 
lokale omgangstone.

Endelig vil vi lade 
vort traditionelle kla 
geråb over mangelen på 
skrivende medarbejdere 
tone ud over skolen, 
idet vi håber, at der 
skulle være nogle af 
de nye elever, som bå
de har evner og lyst 
til at hjælpe med til 
at skabe alle tiders 
skoleblad. Såfremt i- 
fald henvende man sig' 
hos:
Henning Christophersen 
Il.ks.a. eller
Finn Nielsen, II.mn.

red.

(Fortsat fra side 1)

MDSvalget-
gøre en indsats. I alt 
deltager der 15 menne
sker i M.D.S. ledelse 
— flere end nogensinde 
før. Resultatet må sim
pelthen blive ovenud.

H.C.
+

+ +
+
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AVISLÆSNING FORBUDT I FRIKVARTERET.
Uden at afvente læ

sernes uundgåelige be
mærkninger om at der er 
så meget vi ikke har 
forstand på o.s.v. ka
ster vi os ud i emnet, 
der. hedder: "Er under
holdning i frikvarte
rerne forbudt?"

Grunden til at vi ta
ger dette problem op, 
er at vi i løbet af den 
korte tid, vi har gået 
i skole efter sommerfe
rien, har været ude - for 
to interessante oplevel
ser her på skolen.

Nummer eet var da det 
blev en elev forbudt at 
læse avis i frikvarte
ret, og nummer to var 
da et væddemål, der gik 
ud på at en af elever
ne i et frikvarter hvor 
det regnede, skulle gå 
rundt i gården med bar 
overkrop og vist blev 
bremset. Ingen af de 
to eksempler ødelægger 
på nogen måde skolear
bejdet eller det gode 
indtryk, som man forhå
bentlig har af skolen, 
tværtimod sætter den 
sidste begivenhed en 
vist pift over de seks 
timer herhenne på sko
len, som den usædvanli
ge og morsomme begiven
hed det er, og det før
ste eksempel ville,hvis 
det hårde fået lov. at 
passere, blot have få
et den virkning at ele
ver havde følt sig me
re som. et menneske , der 
har lov' at beholde en 
hvis portion individu
alisme.. o.L;så i skoleti
den. Dét vil være uret
færdigt at sige , at man 

ligefrem ønsker at. gø
re skoledagen kedelig, 
for selvfølgelig er det 
slet ikke meningen, men 
i bestræbelserne på at 
overholde., en hvis dis
ciplin skal man fra 
skolens side alligevel 
passe på med af frata
ge eleverne sådanne små 
uskyldige rettigheder, 
som at "læse avis" og 
afholde vanvittige, væd
demål med hinanden"’. 
Hvis der ikke var skre
det ind i disse tilfæl
de , var der ikke gået 
et gran af skolens og 
lærernes værdighed,ja, 
tværtimod ville en så
dan overbærenhed have 
fået de pågældende til 
at betragte skolen med 
endnu større respekt, 
som et sted hvor man 
kan have sine særheder 
ifred, uden at der hver 
eneste gang man gør no
get, der afviger fra 
det almindelige,bliver 
piftet i en fløjte el
ler udstedt et forbud.

Dette er i korthed det 
resultat vi er kommet 
til efter at have over
vejet denne sag, men 
for også at få den be
lyst fra skolens side 
og for at kunne gøre 
krav på det Rektor kal
der "nobel journali
stik", har vi forelagt 
vor artikel for sidst
nævnte og bedt ham om

Abonnenént på■FESTONr 
koster/.: kr. 5,50 år
ligt.. frit tilsendt.

- + +

_______ _____________ 3.

HKKEFORSTÅR 
at svare på vore ind
vendinger .

ph. /.£

Og her er så Rektors
svar:

Formålet med et fri
kvarter er hvile og af
slapning efter timens 
hjernevirksomhed. Der- 
for frarader skolen læs
ning i frikvartererne. 
Hvor skulle forøvrigt 
grænsen trækkes mellem 
skolen uvedkommende eg
net og uegnet? Umulig
heden af at trække en 
klar linie og uoverkom
meligheden af kontrol 

(fortsættes side 5)

RØDOVRE

BOGTRYKKERI.

V/ Glenny Nielsen.

Ejbyvej 12?.
Telf. 70 Op 89«

Alt i tryksager.



4. PLATON 19.september

Festp /aner
I vor indledningsar

tikel i dette nummer 
lader vi en bemærkning 
falde om at der er ide
er på udklækningsstadi
et oppe i redaktører
nes grå hjerneceller, 
og nu, da denne artikel 
skrives, er disse ide
er parate til at sprin
ge ud af puppen og fol
de sig ud til de mest 
høj stræbende, larve s trå
lende, men alligevel 
opnåelige planer som er 
set., og hørt på denne 
skole i mange år. Ældre 
elever som ved hvilken 
svaghed PLATON altid 
har haft, vil allerede 
nu ryste betænkelige på 
hovedet, og det har Vi 
heller intet imod, blot 
de gør det med stråhat 
på! Altså for at begyn
de ved en ende, skal vi 
kort give et lille kur
sus i Metropolitansko- 
lens historie , fyldt 
med gode og dårlige 
begivenheder samt lek
tor Steen. Metropol it an - 
skolen er Københavns 
ældste og Danmarks tre
die ældste skole og dæs 
oprindelse fortaber sig 
til engang i begyndel
sen af 1200-tallet. I 
årsskriftet finder man 
dette gentaget med lek
tor Windings ligefrem
me , men dog så griben
de ord: "Metropolitan- 
skolen er da sandsyn
ligvis omkring 750 år." 
Med denne udtalelse fra 
en anerkendt historiker 
i ryggen skal vi deref
ter skride over til en 
nærmere gennemgang af 
vore planer.

Som nævnt er vor sko
le "sandsynligvis 750 
år" og hvem siger, at 

det.ikke var i vinteren 
og foråret 1206-07 at 
biskop Peders kutte
klædte munke med blå
frosne fingre og i sne 
til knæerne møjsomme
ligt lagde sten på sten 
for tilsidst ved vårens 
komme, at kunne døbe 
værket "Metropolitan- 
skolen" eller "Byens 
lærde Skole" og sætte 
denudødelige indskrift 
"tæv skærper ånden" o- 
Ver indgangen. Da in
gen sikkert vil gøre 
indvending imod denne 
påstand, ja, hvorfor så 
ikke fejre skolens 750 
års jubilæum her i lø
bet af vinteren og for
året. Og nu er det at 
de i indledningen om
talte stråhatte dukker 
op, for et jubilarar- 
rancement af denne ka
rakter kræver et vist 
kendetegn , et slags 
vartegn, og i stedet 
for et lille mærke på 
brystet med indskriften 
I207-I957 j så ifører 
vi os stråhatte, dels 
i det milde efterår og 
dels når foråret korn-

Skolescenens program
Dansk Skdescene, som' 

nu har offentliggjort 
sit program for vinte
ren, bringer foruden 
selve skuespillene to 
nyheder . Den første 
går ud på at leje Tivo
lis koncertsal til op
førelser , således at det 
antal teatre som skole
scenen rader over kom
mer op på tre, nemlig, 
foruden koncertsalen, 
Det ny Teater og Fol

mer - den mellemliggen
de tid er måske ikke 
lige præcis en udpræget 
stråhattesæsson. M e n 
stråhattene skal kun 
være en biting . I løbet 
af vinteren skal der 
afholdes en række ar
rangementer, optog med 
folk i middelalderdrag
ter, metropolitanerbal 
anno 1857» samling af 
skolens gamle elever. 
Skolens store mænd som 
f. eks. Niels Steensen, 
og Holger Drachmann bør 
også have deres del af 
hyldesten.

Mange gymnasier af
holder 25 års jubilæum, 
50 års fødselsdage o g 
lign, og gør en del ud 
af disse festdage . I 
betragtning af at vor 
skole aldrig har af
holdt nogen rigtig 
fødselsdag - med undta
gelse af 7OO års fød
selsdagen, hvor der ud
sendtes en bog om sko
len - så synes vi abso 
lut det er på tide at 
tage revanche. Når man 
fester een dag, når en 
skole har 25 års jubi
læum, hvor lang tid skal 
vi så ikke feste på en 
750 års dag?
(fortsættes side 5) 

keteatret . Den anden 
nyskabelse består i at 
man inviterer medlem
mernes forældre til at 
overvære forestillin
gerne, ordnet på den 
måde at der arrangeres 
specielle f orældref ore- 
stillinger.

Programmet for yngste 
hold omfatter tre styk
ker : Helligtrekongers- 

(fortsættes side 5)
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SKOLESCENEN
aften af Shakesspeare, 
"Du kan ikke tage det 
med dig" et lystspil af 

-Moss Hart og George S.
Kaufman og Carlo Gol
dins lystspil: "En tje
ner og to herrer".

Det første stykke har 
Skolescenen haft på pro
grammet før — i 1951 
såvidt vi husker. Hel
ligtrekongersaften el
ler Twelfth Nigth, som 
den engelske titel ly
der, er skrevet omkring 
1601 og opbygget som en 
række forviklinger med 
et søskendepar, en u- 
gift dronning og en u- 
gift konge som hoved
personer. Blandt biper
sonerne vil vi især 
nævne stykkets kommen
tator, hofnaren og To
bias Hikke - dronnin
gens ■onkel - som i.sin 
tid med megen skælmeri 
blev spillet af nu af
døde Sigurd Langberg.

"Du kan ikke tage det 
med dig"; var for nogle 
år siden på Skolesce
nens filmsprogram og 
gjorde, som det grinag
tige lystspil det er, 
lykke, ud over enhver 
grænse. I korte træk er 
handlingen den at to 
unge mennesker fra for
skellige sociale lag og 
fra familier hvis be
greb om hvad det vil 
sige "at leve", er lige 
så adskelte. Gennem 
stykket overværer man 
så hvorledes pengefyr
stens materialistiske 
livsindstilling, hvis 
hovedpunkt er "penge 
for enhver pris" , ændr es 
under påvirkning af den 
vordende svigerdatters 
families mere romanti
ske og ligefremme for
hold til verden omkring 
sig. ph.

PLATON__________ ___________________

Besøg Danmarks morsomste butik

Modelog hobby
Løvstræde 2. København K. Byen'JOlO. 

(Ved Købmagergades Posthus).

(fortsat fra side 3)

DER ER NOGET
gør det nødvendigt', at 
en -skole i videst mu
ligt omfang gennemføre 
det princip, at ting, 
der er skolen uvedkom
mende , ikke må medta
ges på skolen - og så 
iøvrigt prøve på at 
praktisere dette med 
fornuft og tolerance.

Den anden sag - som 
jeg kun kender fra PLA
TON's fremstilling — 
forekommer mig at være 
af en endnu mere selv
indlysende karakter. 
Her var det skjorten, 
der blev lagt - hvad 
bliver det næste? Sko
len ser... det ikk» som 
sin opgave at pleje di
sciplenes individuelle 
"særheder", men snare
re at prøve på at ven-

Håndboldturnenngen
Skolens egen hånd

boldturnering er nu i 
fuld gang, og har snart 
været det i 14 dage. 
Det ligger i år således 
at alle skolens klasser ; 
deltager på nær 3«ks. 
Endvidere har Ins+ks. 
slået sig sammen. Dette 
sidste—er jo noget af 
en nødvendighed, hvis 
holdet skal kunne yde 
nogen modstand.

Chancerne? Ja, det er 
jo nok lidt vel tidligt 
at ..udtale sig om disse !

+ + +

IKKE FORSTAR- 
ne .dem til samfundets 
resignation på dette 
punkt og større hensyn
tagen til ens medmen- 
sker. Tænk om vi alle 
50Ö havde uhæmmet ad
gang til også i skole
tiden at dyrke vore pri
vate "særheder".

'M.ifn.iui.iiiiiii.ititiipipiiiiniiiiiiiiiiKniiiiTiiifiiiiiiiniinittiwurionUiiiiiinfrifi/iiilitniiiiiii/rintioiHilHill 
(fortsat fra s-ide4)

FE5TPLAN
. Til udformning af 

programmet foreslår vi 
nedsat et særligt arran
gement sråd inden for 
MDS's rammer og, i .sam
arbejde med skolebla
det.

I øjeblikket fører i 
mellemskolerækken 2 a. 
efterfulgt af 4b. og 
1 b. Det første var nok 
ventet, mens det sidste 
kan virke lidt overra
skende . Endnu har - må 
det nok indskydes -Ib 
heller ikke været ude 
for virkelig stærke mod
standere .

I gymnasiet! Ja, der 
er det for tiden 3mn.a 
der fører. På anden
pladsen ligger Imn. som

(Fortsættes side 6)
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Den helt rigtige 
Håndboldstøvle

samt rekvisittet''-og beklædning 
til al sport.

Sportsmagasinet F.I.B.
C 689. Amagertorv 11. C 14758.

Man hører
sa meget

vor 
rat 
ham

Jeg har lige "mødt 
gamle klassekamme- 
Chr. Hansen, du ved 
med det store bu

Fredag aften genopta
ger radioen sin populæ
re udsendelsesserie : 
Kvikke ho'dér, der i år 
får særlig interesse 
for os, idet Metropoli- 
tanskolen deltager.

Vikan lige kort — 
hvis udsendelserne skul
le være ubekendte for 
nogen - oplyse at hver

(fortsat fra side 5)

HÅNDBOLD.
har 2mn lige i hælene. 
Det mest bemærkelses
værdige er sikkert at 
5ns kun har vundet een 
af deres fem kampe.

Turneringen fortsætter 
imidlertid og meget kan 
forandre stillingen^ 
men det' vil tiden vi
se. np.

*Struenseegade 50, 
København N, girokon
to nr. 655 26.

skole stiller med et 
hold å fire elever. Ik
ke skolens (lukse, nej, 
men elever der altid har 
et svar på rede hånd, 
elever der ikke er ban
ge for at svare, kort 
sagt : Kvikke ho'der. 
Blandt lisse fire, ele
ver skal være en 12årig, 
en 14årig, en 16årig og 
en 18årig. Spørgsmåle
ne bliver fabrikeret af 
Stig Mervild i samråd 
med Skoleradioen. Stig 
Mervild står - ligesom 
sidste år - sammen med 
Svend Pedersen for ek
saminationen og Valde
mar Christensen beklæ
der også i år dommersæ
det .

Vinterens program: 
Som tidligere sagt læg
ges 'der ud på fredag 
(det er 19.15 på pro
gram I) med en dyst mel
lem Marselisborg Gymna
sium og Nakskov Kommu
nale Gymnasium, i ok
tober måned skal Bag
sværd Kostskole møde 

skede overskæg.
- Der var da ikke no- 

I gen i vor klasse med 
st ort overskæg!

+
Fra pålidelig kilde 

^meddeles at Christian 
den fjerde var den før
ste der speculerede på 
Børsen.

+
- Tjener, der er et 

hvidt hår i min cognac!
- Ja, var det ikke det 

jeg sagde, det er en 
gammel fin cognac!

+

Ribe Katedralskole og 
så i november skal dy
sten udkæmpes mellem 
Rønne og Me tropolitan- 
skolen. Endelig skal 
Ålborg Katedralskole 
i december måned møde 
Rungsted Statsskole.

De fire vindere — 
spændingen samler sig 
sikkert mest om novem
ber-dysten - mødes så 
i januar og februar til 
semifinaler <^g endelig 
i marts måned finder 
finalen sted i fjern- 
synsstudiét.
Altså: Kvikke ho'der 
søges til november.

np.

I redaktionen:

Henning Christophersen 
Telefon HO 2674.
Finn Nielsen. Telefon:

Brugte skolebøger købes bedst hos

BLOCH
Fiolstræde 54i

Telf. BY. 2462 - 6556- & 7804.

DANSK SKOLEBOGSCENTRAL


