29. Rektor Galster beskrivelse af de tyske soldaters opførsel, da de var indkvarteret i
gymnastiksalene på Aalborg Katedralskole.
Kjeld Galster. Aalborg Katedralskole under besættelsen, Aalborg 1945, side 12-14
Onsdag den 22. April 1942 fik vi Indkvartering i Gymnastiksalene af 300 tyske Soldater, der kom
fra Østfronten og skulde til Norge. Som de to tidligere Gange, vi havde haft Tyskere der, havde jeg
Opslag om, at Ophold i Skolegaarden var forbudt (Skolens Grund Nord for Gymnastikhuset var
anvist dem). Trods det tog de op ad Formiddagen Plads paa Bænkene i Skolegaarden og fulgte de
store Pigers Boldspil med Interesse (Pigerne havde jo ikke meget paa). En af Lærerne henvendte sig
til dem om at fjerne sig, men blev behandlet med den største Nonchalance, de lo og gik truende ind
paa ham, og da han gik, morede de sig. Lidt efter rykkede en anden Lærer frem. „Der kunde ikke
gives dem nogen Ordre undtagen af deres Officerer."
(….)
Disse Scener, som Børnene havde overværet, havde vakt deres højeste Mishag, og da en Skildvagt,
der havde været posteret udenfor Skoleporten, tog Opstilling inde i Gaarden, var der vist et Par af
de smaa, der havde moret sig. Da det ringede op efter det store Frikvarter, gik jeg selv ned i
Gaarden. Jeg gav de tyske Soldater bestemt Besked om at fjerne sig. Derefter gik jeg. Men da der
vedblev at være fire tilbage, gik jeg derned igen. Da jeg nærmede mig, fjernede den ene sig. Jeg
forlangte deres Nummer; det vilde de ikke give. Jeg forlangte at tale med deres Officer.
„Der var ingen tilstede." Saa vilde jeg tale med deres Kaptajn, naar han kom tilstede. „Det vil vi
fraraade Dem", sagde de, „han er ægte Schwaber — og hidsig, det vil blive Deres Ulykke. Vi gaar
ikke, vi tager ikke imod Ordrer fra „en Civilist". „Det anbefaler jeg Dem for sidste Gang." Derpaa
gik een, højlydt protesterende. Og saa var der kun to. Den ene af disse rejste sig op og sagde
harmdirrende: „Sie sind doch masslos dumm" („Masslos dumm" gentog jeg og skrev det op). „Hvis
De forstod Schwabisk, vilde jeg sige det endnu tydeligere. Men paa Grund af Deres hvide Haar
siger jeg ikke mere." Derpaa gik han. Og saa var der kun en. Han blev siddende højrød i Hovedet,
„ich gehe nicht, ich gehe nicht."
(….)
De tyske Soldaters Optræden havde været lømmelagtig, de var blevet siddende i dovne Stillinger,
og Tonen havde været fripostig.
(….)
Kl. 19½ ringede det paa hjemme. Udenfor stod fire tyske Officerer, dragne Karle, den ene med mit
Papskilt med Forbudet i Haanden. Stramme Miner, sammenbidte Udtryk. Jeg bød dem aimabelt
indenfor i Dagligstuen og bad dem sætte sig. To satte sig, de andre blev staaende. En tog Ordet: Jeg
havde forbudt Soldaterne at opholde sig i Gaarden.
— Ja, Pigerne havde Sport, de følte sig generet. Og Skolen blev generet i sin Undervisning, de
havde jo ogsaa en god solrig Plads ellers Nord for Skolen. — Jeg havde ingen Ret til at forbyde det.
Hans Folk var brave Leute. Jeg skulde have ansøgt ham om Tilladelse.
Hans Tone havde hidtil været ret rolig, men nu var den steget en hel Del. Jeg: Vi tilstaar heller ikke
Danske Adgang, der ingen Adkomst har. — Nu blev han helt ausser sich og afleverede det, han var
kommet for: „Wir Deutsche sind nicht Hunde und wollen uns nicht als Hunde behandeln lassen.
Einige Junge haben die Schildwache angepfiffen. Wenn uns so was nochmals passiert, wollen wir

die ganze Schule abraümen lassen. Verstanden!" (det sidste med et Brøl), "og dermed slog han med
sin flade Haand i mit Dagligstuebord, saa Askebægeret dansede og Lampen rystede. Fire Hænder til
Vejrs, otte Hæle slaas sammen.
(….)
Ved Morgensangen næste Morgen sagde jeg til Skolen; „Desværre er der et Par af de smaa, der ikke
har villet rette sig efter mine Ord i Forgaars og har været uforsigtige. Det paahviler de store ikke
blot at passe paa sig selv, men ogsaa paa de smaa, der er mindre kloge og ogsaa mere letsindige.
Det gælder noget. De Folk, vi har her, har været fem Maaneder ved Østfronten og gennemgaaet
mange Strabadser, og deres Nerver er naturligvis derefter."
(…..)
De to første Timer gik roligt. Men Kl. 10 begyndte de tyske Soldater at trænge ind i Gaarden, i
brede Baner. Det var tydeligt, at de ikke tog mindste Hensyn til de Ordrer, de havde faaet fra den
tyske Konsul, (der jo ogsaa kun var Civilist).
(…)
Kl. 11 havde jeg haft Besøg af en Sonderführer fra Ortskommandanturen (+ en Soldat). Han bad
mig erindre, at Schwaberne jo havde været rundt i alle Europas Lande og ikke kendte Danmarks
specielle Stilling. Jeg maatte ogsaa tage Hensyn til deres Nerver. — „Ja, det ved jeg altsammen,
Men jeg havde ventet en Undskyldning." „Det kan jeg ikke give saadan paa andres Vegne. En
Frontofficer af deres Slags lader sig før stille op foran et Maskingevær, end han giver en
Undskyldning. Jeg tror nok, De kunde faa en saadan. Men det kan kun ske efter en Krigsret. Hvis
De havde en venlig Indstilling over for Tyskland, vilde den Slags Episoder ikke kunne ske. Hvis der
senere skulde hænde noget lignende, vil jeg bede Dem ringe til mig, saa skal vi straks sende et Par
Feltgendarmer."
Om Aftenen blev et Opslag fra Ortskommandanturen klæbet op: „Das Betreten des Schulhofes von
Wehrmachtsangehørigen ist verboten".
Mon ikke det sande tyske Ansigt viste sig her gennem Sminken af Orden og Disciplin.

