20. Beskyttelse af eleverne under Gestapo-razziaer.
Efter Gestapos første razzia på skolen besluttede skolens ledelse at tage visse forholdsregler for at
beskytte de elever, som kunne være eftersøgt af Gestapo. Denne beskrivelse er lavet af lektor Sven
Sørensen i sommeren 1945 og er en del af det materiale, som rektor Galster brugte til sin bog om
Aalborg Katedralskole under besættelsen.
(…..)
I løbet af efteråret 1944 voksede jo usikkerhedsfølelse stadig, og man ”ventede” derfor i stigende
grad Gestapo-besøg på skolen. Man drøftede i den anledning, hvad der kunde gøres for evt. at redde
eftersøgte elever. Meget ventede man ikke af de foranstaltninger, der blev truffet, men man fandt
det dog rigtigst ikke at lade noget ugjort, der måske i en grim situation kunde hjælpe en smule. I
dette lys må følgende ses.
I september, tror jeg – eller muligvis i oktober? – blev skolens kartotek sendt bort til en kollega i
Hasseris, i øvrigt vidste kun et par kolleger, hvem det var. Fortegnelserne over elevernes
anbringelse i klassen fjernedes. Derimod lod man de alfabetiske elevfortegnelser hænge, hvilket i
øvrigt forårsagede, at en del af dem senere blev tilintetgjort af eleverne, et hærværk, der selvsagt
ikke blev påtalt.
Forbindelsesdørene mellem klasseværelserne blev låst op. Kun én gang blev det konstateret, at den
frie adgang til loftet var misbrugt af nogle elever i et frikvarter.
1.nov indførtes, i lighed med hvad man havde gjort andetsteds, et nyt system for kontrol med
fraværende. Fraværsbøgerne blev inddraget og fjernet fra skolen, og i stedet afleverede
ordensduksen hver dag efter skoletid et stykke papir med de sædvanlige oplysninger til inspektor.
Den kst rektor foretog så indførelsen i protokollen hjemme. Som officiel grund til det nye system
blev givet, at det vilde lette arbejdet for den nye kst rektor. En del af eleverne forstod dog straks,
hvad der lå bag.

