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Det synes nu som Me?- 
trop&litanerrevyen skal 
blive en fast institu
tion, en årlig tilbage
vendende begivenhed, i 
lighed med skolekomedi
en. Det er nu afsløret 
for en imponeret offent 
lighed, at en gruppe 
elever fra tredie G. 
har skrevet en ny revy, 
der vil blive opført i 
løbet af januar måned. 
Skønt det ikke går an 
at røbe for meget, kan 
vi dog meddele at revy
ens rø_de tråd, .er'dag
lig liv på en f abrik. i 
Sovjetunionen, med læ
rerne som arbejdslede
re og elever som arbej
dere; oprørstendenser 
breder sig og så går 
møllen, med en overra
skende slutning på hi

Oh' iMetropolitanskolen, Spruenseega-
Pi Ajf )| \]de 50, København N. Postgirokon- 

— to nr, 555 26. Pris: 25 øre.

. Indhold:
• -ESÄ? .... . . .... .s. 2
. læserbrev om sko

lens form....... s .J
Tobaksrygning i

svenske skoler.... s. 5
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storien .
Indehaveren af skole

komediens titelrolle - 
Jette Boserup - er al
lerede sikret revyen, 
og også Claus Borup. - 
den mesterlige Fouché- 
skal deltage.
Hovedmanden bag ini

tiativtagerne, er Ole 
Nielsen, der sammen med 
Møllehave skrev sidste 
års store, reyysucces, 
og denne' kendsgerning 
skulle vel kunne garan
tere at vi også denne 
gang vil komme til at 
overvære en forestil
ling, på hvilken teg
net for kvalitet , $ el
ler 5 stjerner , blåt 
stempel eller hvad man 
vil kalde det, kan sæt
tes .

I redaktionen: - .
Henning Christopher - 
Sen. Telf. HO 2674.

Finn Nielsen. Telefon 
70 18 62.

NYTÅRSVUE.
Traditionen tro ven

der vi blikket mod det 
år der svandt, for at 
tage et vue over store 
og små begivenheder, 
der enten fandt sted 
på selve skolen eller 
med tilknytning til den
ne .

MDS, der ifølge sagens 
natur har ansvaret for 
størstedelen af de be
givenheder , der har fun
det sted i 1956, må man 
sige har løst sine op
gaver tilfredsstillen
de, hvad den underhold
ningsmæssige side af 
dens virksomhed anbe- 
langer, elevrådet skal 
vi senere vende tilba
ge til, og selvom un- 
dertegnede med dyb be
klagelse må konstatere 
at have tabt et vædde
mål på to kroner om at 
MDS inden nytår ville 
have lavet mindst ti 
arrangementer, kan de 
6-7 møder der har væ
ret , siges at være et 
godt resultat, og især 
må filmsarrangementet 
i oktober og det vel- 
1 ykked e og g lædel ig t 
overraskende politiske 
møde umiddelbart efter 
ferien fremhæves.

Tilbage til elevrå
det . Utallige gange har 
vi her i disse spalter 
væltet ukvemsord af os 

■, (fortsættes side 2) 
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Nytårstanker, 
over den vanrøgt elev
rådstanken, bliver udsat 
for, og eftersom der er 
sket så sent som i vor 
decembernummer, kan vi 
nu kun håbe, at det i 
det nye år må gå op for 
de tre elevrådsmedlem 
mer, at det ikke nytter 
noget blot at vente på 
"ab noget skal vise 
sig", som mr. Micawber 
siger, men at de også 
selv må- lægge hovedet 
i blød, stikke fingeren 
i jorden og lugte hvor 
de er, för derefter at 
blive klar over hvor 
der er mulighed for at 
gøre en indsats. At e- 
levrådstanken ikke på 
forhånd er dødsdømt, 
viser den kendsgerning 
at elevrådet på GI. 
Hellerup gymnasium for 
et par år siden fyldte 
40 år!

Desværre måtte vi md- 
nu engang konstatere 
at den førhen så tra
ditionelle skoleskov
tur heller ikke blev af
holdt i år, hvorfor det 
vel må betragtes som 
givet at denne begiven
hed, der førhen skabte 
en feststemning på sko
len i dagene før og ef
ter, difinitivt er af
skaffet og erstattet 
åf en fridag.
Desuden bragte året 

en ny gymnasiastfore
ning og dertil hørende 
blad, begge af navnet 
VI UNGE; endnu er det 
vel for tidligt at spå 
noget, men nok-engang 
er det på sin plads at 
fastslå at ideen har 
muligheder i sig, og at 
der bør ydes al mulig 
anerkendelse til dem, 
der er parate til at 
tage fat, på trods af

Den helt rigtige 
Håndboldstøvle

samt rekvisitter og beklædning 
til al sport.

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

"Europa må samles in
den der er gået et år." 
Disse ord blev udtalt 
i den franske National
forsamling for mindre 
end en .måned siden af 
landets premierminister 
Guy Mollet. Den engel
ske finansminister (nu 
premierminister) Harold 
Macmillan udtalte på 
et møde i Europarådet 
for ganske få måneder 
siden, at England øn
skede et nærmere økono
misk samarbejde mad den 
såkaldte Vest-union,der 
består af Frankrig, 
Vesttyskland, Holland, 
Belgien, Luxemburg og 
Italien. Begge disse 
udtalelser afspejler en 
erkendelse af, at Euro
pas eneste og sidste 
chance er en forening, 
og en - -ihvertfaid i 
Frankrig-meget udbredt 
frygt for at den ver
denspolitiske situati
on i løbet af ganske 
få år skal udvikle sig 
derhen, at USA og Rus
land forhandler hen o- 
ver hovedet på de eu- 

fortidéns skuffelser.
En ny ungdomsmusik

organisation så dagens 
lys og blev med. sit 
program, der bød på fle
re musikserier,man kun
ne abonnere på, en suc
ces fra starten, „ n 

ropæiske stater. Samti
dig er man klar over 
næsten overalt, at kun 
en forening kan bringe 
Vesteuropa den samme 
økonomiske - velstand, 
som de Forenede Stater 
har

Der er allerede i det 
små gjort en begyndel
se til den forening, der 
uundgåeligt må komme. 
De føromtalte lande,har 
skabt en stål- og kul
pulje, Benelux-landene 
har et meget nært øko
nomisk samarbejde og de 
nordiske lande har og
så nærmet sig hinanden, 
tiltrods for deres for
skelligartede syn på 
udenrigs- og forsvars
politikforeløbig spær
rer vejen for Nordisk 
Union. Ved tanken om at 
lade Europa forene sig 
til en tredie stormagt, 
dukker uvilkårligt Ge
orge Orwells bog "1984" 
frem i bevidstheden, 
men det er lidet sand
synligt at resultatet 
vil blive det han skit
serer, tre supermagter 
der deler verden imel
lem sig. Snarere vil 
udfaldet blive et Euro
pa, 'der kan opnå en 
større velstand.
Det europæiske fæl

lesskab behøver dog ik
ke alene ytre sig i 0- 
(fortsættes side 7)
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det afgørende
ringeste "begreb

læser
om mo

Man har nu i over to 
år halt så frygtelig 
travlt med at diskute- 
le hvordan en ny skole- 
ordning skulle se ud. 
Man har skrevet og snak
ket , adderet og subtra
heret, om skolen skul
le deles i tre afdelin
ger med 5+4+3 år eller 
5+3+4 år eller 8--4 år, 
men et spørgsmål, som 
jeg ærligt talt synes 
ligger lige for og som 
man burde have ofret 
mere tid på er: 
"Giver det, skolen læ- 
rer, eleverne de til
strækkelige kundskaber 
til at kunne klare sig 
i livet?" Kan det ikke 
være underordnet om 
skolen deles ved 8. el
ler 9- klasse, når blot 
eleverne får det, de 
har brug for?

Som et individ, der 
selv har gået gennem 
kødmaskinen i 11 år og 
inden ret længe vil fal
de ud på den anden si
de som en helstøbt, vel
trillet akademiker med 
hue på og alt det an
det og kvalitetsstem
pel i bunden, mener jeg 
at have nået det tids
|------- ------------------------------------ —--------------- _____------- ;------------------------------------------------------

A/S VIGGO 0 P. HAMMER & SØN
Trælast & Isenkram <. c
Amagerfælledvej 50 
Telf. Sundby 87 07

punkt, hvor jeg-kan ud
tale mig om hvad jeg 
har manglet i de for
løbne år, og hvad jeg 
har fået for meget af. 
Med den selvfølelse års 
erfaring giver skal jeg 
derfor tage fat fra en 
ende. Er tiden ikke lø
bet fra skolens pensum, 
når den igennem tre 
lange år lærer elever
ne at lave små træskib 
be og spækkebrædder, 
mens de ikke får det

I obaksrygning 1 svenske 
skoler.

De svenske skolemyn- er eleverne forbudt at
digheder er blevet 
stærkt foruroliget over 
elevernes stadigt sti
gende tobaksforbrug og 
har derfor nu i et cir
kulære til alle landets 
rektorer, opfordret dem 
til at træffe en række 
forholdsregler til be
grænsning af rygningen. 
Således beordres sko
lelederne til overalt 
i skolernes ordensre- 
lementer at genindføre 
bestemmelsen om at "det

derne maskinteknik og
ikke lærer at reparere 
en radio før de er kom
met et sted op i gym
nasiet. Bevares, det er 
meget•morsomt at kunne 
producere badekarsfar
tøjer, men det er dog 
ikke netop det, man har 
brug for i vor tidsal
der. Ville det ikke væ
re mere på sin plads om 
man i historietimerne 
ofrede tid på at gen
nemgå den moderne uden
rigs- og indenrigspo- 
(fortsættes side 5) 

ryge på skolen og dens 
omliggende område samt 
ved besøg på andre sko
ler, under udflugter, 
øvelser og andre til
fælde , hvor de står un
der skolens ledelse og 
opsigt". Denne bestem
melse skal overholdes 
meget nøje. Tillige 
skal rygeproblebet be
handles i undervisnin
gen og især blandt de 
10-12 årige(!). Endvi
dere bør skolens lærer
personale foregå ele
verne med et godt ek
sempel og kun ryge på 
lærerværelset o. 1. ste
der. Endelig, slutter 
rundskrivelsen, kan e- 
levernes egne organi
sationer sikkert 'gøre 
en indsats i kampen mod 
tobaksrygningen . Det 
var altså i Sverrige.

-ph.
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Man skal gå ind og se 
Johannes Allens nye 
film Ung Leg, ikke' for ' 
at se en skildring af 
hvordan det er, men hvor
dan det kan være,- for 
selv om typerne i fil-j 
men ikke efterlader nd- j 
gen tvivl hos tilskue- ' 
ren om at de findes i j 
virkeligheden, må en ! 
del af scenerne f.eks. 
den vilde bilkørsel ned 
ad Bernstorffsvej og 
udholdenhedsprøven for
an toget, betragtes som 
ydertilfælde.

' .Hvis man derimod går 
i Dagmar for at få sva
ret pa hvorfor forhol
dene er som skildret, 
vil man blive sørgelig 
skuffet, for forklarin
gen med skilsmissebørn 
og selvoptagne foræl
dre , virker for tyndbe
net til at være en ge
neral løsning på pro
blemet , og derfor efter
lades man måske med en 
fornemmelse af at hr. 
Allens film nok så me
get er et forsøg på at 
skabe et kassestykke 
ved hjælp af en skil
dring af degenereret o- 
verklasseungdom i for
stæderne, som en ærlig 
bestræbelse på at be
svare det store "hvor
for" , Forretning eller 
ikke, man kan ikke kom
me uden om at selve de 
kunstneriske præstati
oner i stykket for man
ges vedkommende er fi
ne. Først og fremmest 
må Fbits Helmuth frem
hæves for sit spil som 
den idealistiske unge 
mand med en trompet. 
Også de to forældrepar

virkede med deres ud- : 
tryk for afmagt og hjæl
peløshed. Om de to de
butanter Ghita Nørby. & 
Annette Werner , hen
holdsvis som den uskyl
dige Helle og den er
farne Birthe, er der at 
sige, at de bortset fra 
de indledende scener 
spillede udmærket, og 
især må førstnævnte ro
ses.

Det skal altså endnu 
engang være sagt: Har 
man'tid og penge til o- 
vers, er det absolut

Et usikkert smil -

Den unge franske for
fatterinde Francoise 
Sagan skildrer i sin 
anden bog "Et usikkert 
smil", den purunge pi
ges forelskelse i en 
middelaldrende , gift 
mand, og lader hende 
gennemgå alle frelskel- 
sens faser, fra den før
ste ubevidste længsel, 
over erkendelsen af sin 
kærlighed og til opda
gelsen af det umulige 
i sit forhold. Den un
ge pige, Dominiqui, er 
skildret som en livs
træt eksistentialist, 
uden idealer og uden 
fremtid, som blot lader 
dagene komme og gå.

Francoise Sagan skri
ver med et let desil
lusionerende tonefald, 
der får bogentil at sy- 
nes behagelig uhøjtide
lig, handlingens lette

ARTE giver mellem d. 
18 januar og 18 febru
ar gymnasiasterne lej
lighed til at se det 
Ny Teaters succesfore- 
stilling: . "Kat på et 
varmt- bliktag".

£ nsker'du at se fore
stillingen, sa henvend, 
dig til PLATON, der 
skaffer dig billetten.
Billetpriserne lig

ger fra ca.- 8,75 kr. ned 
til 0,75kr.
begge dele værd at se 
denne film, men den be-
skriver kun,' løser .ik
ke problemet'.

v/HC
og svævende fremadskri 
den, gør at rv ikke 
bemærker at siderne æn- 
des, man holder sim
pelthen ikke op, før 
bogen er læsti

RELIGIØS studiekreds
I løbet af efteråret 

har en religiøs studie- 
‘ kreds her på skolen af- 
I holdt tre møder, med 
’ et ...overraskende stort 
antal deltagere. Det 
sidste møde, der fandt 
sted et par uger før 
juleferien,', omfattede 
en interessant diskus
sion om forskelle og 
ligheder mellem kato- 
liscisme og protsstan- 
tisme . Studiekredsen 
havde fået en katolsk 
pater til at indle
de diskussionen. -ph.
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Manden med 
pilefMierne. ■

(Portsat fra side 3.)

Den 7O-årige engelske 
sagfører mr. Howard-er 
på trods åf krigen ta
get på fisketur til Ju- 
rabjergene i Prankrig 
i foråret 1940 umiddel
bart før Tysklands an
greb og ærgerlig må han 
bryde op endnu inden 
fiskesæssonen er slut 
for at rejse tilbage 
til England, inden den 
tyske flodbølge når den ■ 
lille afkrog af landet, 
hvori han befinder sig. 
Nærmest presset dertil 
lover? han. et. engelsk 
diplomatpar at bringe 
deres to små børn med 
til England; men hvad 
mr. Howard troede blot 
ville blive en 24-ti
mers rejse med tog og 
skib, viser sig snart 
at være et uoverkomme
ligt foretagende. Fran
krigs fuldkomne sammen
brud har lammet al nor
mal trafik, og den æl
dre herre må ned sine 
to små mednessagdre ’’ be
give sig mod kanalky
sten til fods. Yderme
re forøges antallet af 
børn. En femme de Cham
bre på et fransk pensi
onat trygler ham om at 
føre hendes lille nie
ce med, og mr. Howard, 
der er en gammel, blød
hjertet, venlig herre, 
kan ikke sige nej. En 
lille fransk og en for
ældreløs hollandsk dreng 
støder også til selska- 
(fortsættes side 7) 

CHRISTIAN F, R^W.
Boghandel og papirhandel.

Skindergäde 29, K. 
C 6728-& 3828.

litik? Det er dog for 
meningsløst at man gen
nem hele mellemskolen 
og gennem gymnasieåre
ne bestræber sig på at 
fortælle eleverne om, 
hvad der foregik på 
jorden for århundreder 
siden, for så lige i 
løbet af den sidste må
ned det allersidste år 
at komme ind på den 
moderne historie og den 
moderne politikø som 
den udvikler sig om
kring os. Man kan ikke' 
både rive sig i håret 
og hændervridende kon
statere at ungdommen, 
er blottet for politisk 
interesse, og samtidig 
vedblive med at skubbe 
den moderne politik i 
baggrunden. Det. samme 
forhold gør sig- gælden
de med hensyn, til sam
fundslære. Ville det 
ikke være rimeligt om 
man lod historierne om 
Nilens oversvømmelser 
og Babyionernes rige 
hvile indtil man havde 
gjort eleverne bekendt 
med hvorledes Danmark 
styres? Naturligvis er 
historie et interessant 
fag, men lige så lidt 
nytter det at man ved 
hvornår Ramses d. II dø
de , når der spørges om 
dansk toldpolitik, u- 
denrigsministerens be
føjelser eller hvad man 
nu har praktisk brug

møn ”
for at vide.

På samme måde som de 
elever, der bliver sprog 
lige gymnasiaster, fra
tages enhver mulighed 
for at vedligeholde de
res matematiske“kund— 
skaber med et frygte
ligt mas senere hen, 
hvis de skal studere 
medicin, jura o.s.v. 
som følge, således er 
de matematisk studeren
de effektivt forhindret 
i at lære ordentlig en
gelsk og tysk. To ti
mer enten i tysk eller 
engelsk er hvad de har 
adgang til, og det fag 
man engang har bundet 
sig til, må man læse 
alle tre år igennem. 
Hvad nytter det at der 
ud af matematikeren til 
sin tid bliver en fin 
ingeniør, når han ikke 
har nogen mulighed for 
at læse udenlandske fag
skrifter, lærebøger o. 
s .V.

De her fremdragne ek
sempler er kun nogle 
ganske enkelte, og jeg 
er villig til at suple- 
re dem med andre på 
stående fod, for hvem 
der ønsker det, men jeg 
håber at man er klar 
over hvor mangelfuld den. 
danske skole egentlig 
er. "Skolen har endnu 
ikke fundet sin endeli
ge form" , siger eksper
terne, og "Gud være lo
vet", siger jeg , for 
der er altfor mange ting 
der skal rettes , før vi 
blot er kommet ind på 
vejen, der fører frem 
til målet.
(fortsættes side 7)



6. PLATON 19 januar.

Besøg Danmarks morsomste Butik

MODEL OG HOBBY
Løvstræde 2. København K. Byen 5010. 

(Ved Købmagergades Posthus),

Rigsdagen, der nu har 
skiftet navn til "Ung
dommens Forum", eksiste
rer stadig (jvf. DGF, 
der også "eksisterer") 
og overborgmester^. .Erik 
Halling-Sørensen, har 
forsøgt at skabe lig
nende fora rundt om i

I efteråret 1955 fik 
en række unge, både re
præsentanterfor skole
ungdommen og den øvrige 
det af ungdommen, den 
ide at oprette en dansk 
ungdomsrigsdag efter 
amerikansk forbillede. 
I USA har der allerede 
i flere år bestået en 
række "Ungdomssenater" 
som flere gange har for
mået det rigtige senat 
til at ændre nogle af 
sine beslutninger.
Man blev enige om på 

hvilken måde de forskel
lige ungdomsgrupper 
skulle repræsenteres og 
bl.a. mente man at det 
var nødvendigt at give 
de politiske ungdoms
organisationer plads i 
rådet , desuagtet at 
disses medlemmer alle
rede een gang var re
præsenteret, enten gen
nem skolerne eller 
lærlingenes repræsen
tanter .
Som ventet af mange 

var det disse 6 repræ
sentanter for henholds
vis socialdemokratiet 
venstre, konservative, 
radikale, retsforbun
det og kommunister , der 
dominerede det første 
møde. Mens de øvrige 
50-60 deltagere sad pas
sive boltrede disse del
tagere sig på talersto
len. Naturligvis va r

dette en umulig tilstand 
og resultatet blev at 
de andre deltagere i 
rigsdagen blev mere og 
mere tilbageholdene og 
hurtigt holdt helt op 
med at interessere sig 
for foretagenet. Sam
tidig udbrød der uenig
hed blandt lederne 
hvorpå en række af dis
se trak sig tilbage. 
Formanden eller over
borgmesteren, som hans 
officielle titel var, 
gav dog ikke op, men 
søgte at fortsætte. På 
daværende tidspunkt vil 
le Københavns kommune, 
der velvilligt havde ud
lånt byrådssalen, ikke 
lege med mere, men med
delte kort og godt, at 
man måtte finde et an
det sted at holde sine 
møder. Derefter søgte 
man at få lov at låne 
den gamle landstings
sal, men forgaves, På 
grund af disse omstæn
digheder blev der kun 
alt i alt afholdt to 
møder.

Brugte skolebøger købes bedst hos

Telf. 
DANSK

Fiolstræde J4.
BY 2462 - 6556 & 7804.
skolebogscentral

landet, men kun et en
kelt sted, i Gladsakse 
kommune, er det lykke
des at samle en ungdom
melig kommunalbe styre 1t 
se, hvilket iøvrigt må 
tages som et tegn på at 
københavnsafdelingen 
er ophørt at eksistere, 
da Gladsakse i sin tid 
hørte ind under denne. 
Dette andet forsøg på 
at skabe en fælles ung
domsorganisation endte 
således også med en 
fuldkommen fiasko,hvil
ket dog ikke definitivt 
fastslår at det er umu
ligt at forene ungdom
mens interesser, hvil
ket vi skal søge at på
vise i næste nummer med 
artiklen om "Dansk Sko
lebladsråd, 5 års suc
ces" .

H.C.

Skoleballét.
Skoleballet, der blev 

afholdt d. 15 december, 
var godt besøgt, og ar
rangementet dannede en 
fin afslutning på ef- 
terårssæssonen.På grund 
af ballet udgik det tra
ditionelle julemøde.

np.
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Det skulle synes u- 
middelbart indlysende 
at man henvendte sig 
til en fagmand når man 
ønsker et bestemt styk
ke arbejde udført.Folk, 
der skal have sat en 
ny rude i henvender sig 
til en glarmester, og 
en bil med motorvrøvl 
sendes lige så natur
ligt til en mekaniker. 
Imidlertid er der til
fælde, hvor man skub
ber eksperterne bort 
og overlader det til 
personer med en ringe
re viden om problemet, 
at træffe beslutninger
ne . I snart 2-5- år har 
en ny skolelov stået 
på folketingets dags
orden, og selv om det 
måtte synes mest sand
synligt om man lod læ
rerorganisationerne få 
et afgørende ord i sa
gen, er det politiker
ne, der har taget le
delsen. Fra disses si
de bliver det gang på 
gang betonet, at man 
endelig må overveje mu
lighederne til bunds
(Fortsat fra side 5)

SKOLENS FORM-
Det kan sandelig ik

ke nytte , at man under
viser efter elevernes 
behov i 190$, når vi 
idag skriver 1957« I- 
stedet for at kaste sig 
ud i vilde diskussioner 
om den måde skolens yd
re form - dens ramme - 
skal have, var det på 
sin plads om man be
gyndte at speculere 
lidt over dens indhold, 
for trods alt er det 
der, tyngdepunktet lig
ger.

og ikke gøre noget o- 
verilet , og derefter 
afleverer de forslag 
som kyndige skolefolk 
afviser og udtaler stør
ste betænkelighed ved. 
Skal det virkelig være 
således at udformnin
gen af en ny skoleord
ning, der vil få ind
flydelse på mange tu
sinde menneskers uddan
nelse, skal være afhæn
gig af partipolitik. 
Er det rigtigt at so
cialdemokratiet blot 
for at tækkes det ra
dikale venstre går med 
til at gennemføre en 
ordning, som eksperter 
fordømmer?

Det er overordentlig 
forståeligt at lærer
organisationerne har 
sagt fra efter at under
visningsminister Born
holt, uden i forvejen 
at have adviseret dem, 
fremlagde et nyt skole
lovsforslag, der afveg 
fra det udkast, som han 
var blevet enige med 
lærerne om, og som in
deholdt forandringer, 
der var gjort af poli
tiske hensyn. Hr. Born
holt har alvorligt kom- 
promiteret sig og skal 
absolut ikke vente at 
der vil strømme ham 
medfølelse i møde. m.
(Fortsat fra side 5.)

Manden rned
pi le fløj ten ne

bet, der sniger sig 
tværs gennem tyskernes 
linier. Tilsidst når 
de kysten, men så går 
det galt, da en af bør
nene begynder at til
tale en tysk soldat på 
engelsk. Takket været

(Fortsat fra side 2)

L 3A.. e 
konomisk, politisk og 
militært samarbejde. 
Også på det kulturelle 
område er der store mu
ligheder, ja, kulturelt 
har Europa vel været 
forenet siden romerri
gets skabelse, o g her 
kommer også muligheden 
for ungdommens indsats. 
Fra tyske skoleblade, 
der desværre er stats
støttede, er der i lø
bet af året 1956 udgå
et bestræbelser på at 
skabe et europæisk sko
lebladsråd. Anstrengel
serne blev kronet med 
held, idet man på et 
møde i Kiel i forsomme
ren 1956, oprettede et 
sådant organ, The Euro
pean Schoolmagazines' 
Association, hvortil de 
danske skoleblade bl.a. 
er knyttet.
Naturligvis betyder 

dette initiativ kun me
get lidt i det store 
billede af et forenet 
Europa, men det viser 
tydeligt den tendens, 
der eksisterer overalt 
i "aftenlandene", som 
den pessimistiske be
tegnelse for Europa ly
der. I de kommende år, 
ja, måske dette år vil 
blive afgørende for Eu
ropas og dermed vores 
fremtid.' 
fransk snilhed, engelsk 
lune samt en tysk ge- 
stapoofficer,deri sid
ste øjeblik afslører 
menneskelige følelser, 
klarer man dog også 
dette sidste skær.

. Bogen er skrevet med 
megen lune og de mange 
små pudsige episoder er 
skildret med ynde. Den 
er så absolut læsevær
dig.

ph.
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RETUR
I oktober sidste år 

var skolens kvikke ho'der
i kamp med Rønne, 'som de.slår 

så ganske efter noder;
først gik det ellers tem/lig sløjt 1

i vor points-indvinding, 
man når jo ej tilstræk'lig højt

med kendskab til Alminding.
Dog snart så også Rønne henter 

et nul til deres svien, 
mens vi ved instrumenter

har fundet melodien;
men Isenge før man havdo vundet,

• slog Karsten sig for bryst, 
skønt det var ganske ubegrundet

i denne spænd'ne dyst.
Tilsidst holdt Sysse takketale 

for kampen, der nu var forbi;
i salen klapped' man som gale,

- man fik;en extra time fri.

Den næste gang i januar 
sku' Ribe holde for, 

og også her vi sejren ta'r 
med fire mer til vor, 

skønt den var stort besvær påny 
med Carl og'danmarks ø'r, 

thi selvom alle visked' Thy 
han ku' slet intet hør'.

På "sammenstød i Kattegat" 
svandt Karstens ordforråd, 

han tro'de at en brit-fregat 
ku' være Århusbåd.

Men son sidst det pluds'lig gik, 
man tog points på stribe., 

vi fik de otte på musik, 
kun fem gik da til Ribe;

og ved det vi sejren tog 
og pladsen i finalen 

nu blot det ej bli'r Waterloo; 
men at I slår rivalen.'

Qiskretion en bisag 
oo

Lektor Steen er som 
kgl. hofleverandør af 
oldtidskundskaber af
bildet i årets Svikmøl
le, der bringer en teg
ning af hvorledes ig på 
Amalienborgs hø jere al
menskole' fotograferes. 
"Lærerne skal også med" 
lyder teksten og man 
ser Lagrerne omgivet 
af mere eller mindre 
intelligente udseende 
'lærere og lærerinder. 
Blandt disse ,.maskeret 
som en stor jovial hyg- 
geonkel uden for meget 
indvendig ser man Ikt, 
Steen. Det havde været 
en værdig opgave at in
vitere Bo Bojesen til 
at gøre forstudier til 
sit billede, portrættet 
kunne måske være blevet 
mere rammende. Enhver 
kan optage det som han/ 
hun vil. Dette være sagt 
idet vi ikke undlader 
ät gøre opmærksom på at 
Ikt. Steen i efteråret 
1954 udtrykte ønsket om 
at skolebladet tog sig 
lidt "kærligere" af sko
lens lærere.

NB! Kære "ho'der" husk end'lig på 
det er en meget vigtig ting, 

at seerne noget kønt kan få 
så derfor - så glem ikke

Stejning.
ole-
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