28. Var holdningen på skolen tyskfjendtlig?
Følgende er skrevet af Bjarne Nielsen, der blandt andet fortæller om holdningen til kvindelige
skolekammerater, som viste ”uværdig Optræden”. Det står ikke helt klart, hvilke sedler og hvilket
direktiv, som Bjarne Nielsen henviser til, men det kan meget vel være de samme sedler, der står
omtalt i tekst 30, hvor der tilsyneladende blev sat navn på elever, der havde vist en for tyskvenlig
adfærd. Det direktiv, der henvises til, er formodentlig den bestemmelse, at enhver fjendtlig
stemning, som udmøntede sig i aktiv handling ville blive påtalt og straffet. Baggrunden var, at
der i februar 1945 var blevet klaget fra forældre med tilknytning til Frikorps Danmark eller
nazisterne over at deres børn blev generet af skolekammeraterne i de danske skoler.
(….)
Der havde efterhaanden som Besættelsen skred frem, rejst sig en Stemning mod de Piger paa
Skolen der fra Kammeraternes Synspunkt havde vist uværdig Optræden. De velkendte Sedler blev
en Kendsgerning. Man var blandt Eleverne gennemgaaende enige om, at de havde deres
Berettigelse, men de Trykfejl, der fandtes, kunde godt have været undgaaet, saa Sedlerne havde
været værdige til at fremkomme paa en højere Skole. Alligevel blev Direktiverne fulgt, selv om der
var Diskussion om de enkelte Tilfælde. Ledelsen meddelte de paagældende, at de selvfølgelig vilde
faa al mulig Beskyttelse fra Skolens Side.
Dagen efter blev Skolen 3.g kaldt sammen i Festsalen, og Lektor Hage1 meddelte, at enhver maatte
handle, som han syntes var rigtigt. Denne Bemærkning faldt i god Jord. Lektor Hage fortsatte med
at sige, at han vilde bede dem, der havde sat det hele i Scene, hvis de fandtes på Skolen, eller de der
vidste, hvem der havde lavet det, om at indfinde sig paa Rektorkontoret. Jepsen havde lovet, at der
ikke vilde ske de skyldige noget, hvis de gav en officiel Undskyldning til hans Datter. I modsat Fald
ville der ske Politianmeldelse.
(….)

1

Lektor Hage fungerede som rektor, da rektor Galster blev sendt på ufrivillig orlov i april 1942 pga sagen om
Churchill-Klubben. Lektor Hage trak sig fra posten i efteråret 1944 og afløstes af lektor Stegman.

