26. Propaganda på Aalborg Katedralskole?
Nedenfor følger en tekst skrevet af Knud Engsig og Jørgen Jerl Jensen, der begge blev aktive i
modstandsbevægelsen. Teksten er et uddrag af de to elevers bidrag til rektor Galsters bog om
Aalborg Katedralskole under besættelsen og er skrevet i sommeren 1945. Galster har valgt ikke at
de første afsnit af dette tekstuddrag med i sin bog.
I spidsen stod imidlertid en mand, der var uhyre klartseende og som meget vel forstod dybden af det
der var sket og som fra første færd forstod den opgave han ifølge sin stilling havde – nemlig at
aabne ungdommens øjne for den uret, der var overgaaet vort land og at vække den til det nationale
sammenhold, der siden skulde blive betingelsen for vor kamp imod undertrykkerne. – Vi husker
Paa Lærerværelset var stemningen saa afgjort tyskfjendtlig, og denne indstilling gav sig ikke blot
udslag i indre betragtninger men ogsaa i en stærk agitation overfor eleverne. Efterhaanden som
tiden gik og vi blev mere modne, mere udviklede, kunde det ikke undgaas, at denne ”propaganda”
satte sit præg paa vor tankegang – vi var ved at blive mænd og ved at føle vort ansvar overfor
fædrelandet. Denne udvikling var ikke særegen for os, men en naturlig reaktion for hele folket mod
det voldsregime, der var indledt over hele landet, og som naaede sit højdepunkt d. 29 August 1943.
Naar denne dag staar saa levende i vor erindring skyldes det navnlig, at saa mange af byens kendte
borgere blev arresteret af Tyskerne som gidsler. Dette overgreb betegnede indledningen til den
rædselsperiode, som for alvor gav stødet til dannelsen af den danske, fast organiserede
modstandsbevægelse. Vi husker, at vi begge den dag var opfyldt af et voldsomt had, et raseri, mod
voldsherrerne — maaske var noget af grunden ogsaa den, at vi personligt kendte flere af de
fængslede gidsler, hvilket bevirkede, at vi ligesom led mere med dem. Det, der var sket — følte vi
— var faktisk en forhaanelse af vore gamle Love, alle vore nedarvede retsidealer blev paa engang
traadt under Fod — det maatte udløse Had og Raseri

