18. Lektor Stegmans beskrivelse af Gestapos første razzia på Aalborg Katedralskole
Lektor Stegman, der var fungerende rektor fra efteråret 1944 til han blev taget af Gestapo pga.
sin deltagelse i modstandsbevægelsen, har lavet nogle meget detaljerede optegnelser og notater
om besættelsestiden i et stilehæfte. Han skriver om alle de hændelser på skolen, der havde
relation til besættelsen. I dette uddrag beskriver han det første besøg, som Gestapo foretog på
Aalborg Katedralskole. Enkelte dele af optegnelserne er medtaget i rektor Galsters bog om skolen
under besættelsen.
Engang først i December 44 kom der to Mænd ind paa Rektorkontoret. De legitimerede sig som
Tysk Sikkerhedspoliti. Den tysktalende husker jeg ikke nøje. Den dansktalende var en i sjælden
Grad modbydelig Type. Straks vi saa ham, vurderede vi ham til at være Gøgler fra Dyrehavsbakken
el.lign. af lavere Kvalitet. Temmelig høj – kraftig, gusten Farve med udstaaende Øjne, grove Træk.
Forbrydertype.
Han førte Ordet, forlangte at faa udleveret en Dreng ved Navn Vagn Jensen. Jeg sagde at, at vi ikke
mente at vi havde en Elev af det Navn paa Skolen(…) Jeg sagde, at vi vilde gaa over paa
Lærerværelset og indhente Oplysning. Det var Frikvarter. De to Gestapoer fulgte med ind paa
Lærerværelset, hvor jeg fik bekræftet, at vi ikke havde nogen Elev af det Navn.1 Vi gik saa ud i
Forværelset, hvor efterhaanden alle Lærerne samledes, og det var tydeligt at mærke at navnlig
Tyskeren følte sig ilde Tilpas overfor denne kompakte Skare af vrede Lærere. Tyskeren vilde ikke
tro paa en Forsikring om, at den omtalte Dreng ikke var Elev paa skolen, og erklærede overfor os, at
hvis det viste sig at Drengen alligevel var Elev, vilde de ”lade hele Bulen rydde og smide os alle paa
Porten”. Under disse ”Forhandlinger” går Hjortsø ud gennem Døren fra Lærerværelset paa Gangen,
men ”Danskeren” opdagede det og tvang ham med Revolveren til at komme tilbage. Hjortsø vilde
ud og advare, da han ikke var sikker paa, at der var en Elev af det Navn paa Skolen; han erklærede
overfor Gestapo Manden, at han vilde spørge efter Drengen. Situationen var ikke ufarlig for
Hjortsø, men heldigvis forlangte man ikke hans Navn.
Under yderligere Trusler forlod Tyskerne saa Skolen. 2
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Det viste sig at den eftersøgte dreng var elev på en anden skole.
Historien om Hjortsø, der løb rundt på skolen for at advare en mulig elev, der var i fare for at blive taget af Gestapo
fortælles i mange af de beskrivelser, der er lavet om besættelsestiden på Aalborg Katedralskole. Mange af
beskrivelserne er væsentlig mere dramatisk end denne.
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