5. Morten Nielsen
Rektor Galster skriver i sin bog om skolen under besættelsen følgende om digteren Morten
Nielsen
Kjeld Galster. Aalborg Katedralskole under besættelsen, Aalborg 1945, side 38-39
Et stærkt Indtryk paa de ældste Elever og Skolens Lærere gjorde ogsaa den unge Digter Mortens
Nielsens Død.
Han var mellem de Gymnasiaster, som Besættelsen straks fra Begyndelsen havde gjort et voldsomt
Indtryk paa, og da han var blevet Student i 1941, sluttede han sig snart til Modstandsbevægelsen.
Tiden og egne Oplevelser havde lært ham, at Dødens haarde Kno ofte slaar Ungdom ned; at Evner,
der spirer, ikke naar deres Udfoldelse.
Dette kom — ved Tanken om en Skolekammerat, hvis Nerver var blevet ødelagt, om en anden, der
havde forsøgt at flygte til Sverige, men var druknet, og om en tredie, der var faldet i Kampen, — til
Udtryk i Digtet: Det er en Hilsen fra en af os —
Det er en Hilsen fra en af os.
En, der sang med i den gule Sal.
Nu er han smuldret, og han er gemt
under Narkosernes blide Kval.
Ind i sin milde Bevidstløshed
gaar han i Sol paa et Hospital.
Der kan hilses fra fler end ham.
— Pibende Kiler af Dage trak
op gennem en, der saa fuldt som vi
tav om sin Drøm om at gøres fri.
Saa var det Saltvand, han gylpende drak,
Sommerens Sol paa en vendt Kajak.
Fodboldbanen var grøn i Gaar.
Hvirvlende driblede en sig fri.
Blæsten tog leende i hans Haar,
saa var det Livet, han styrtede for.
Han blev skudt ned paa en Fortovskant.
Sparkende Fødder som intet fandt ...
Opstillet foran en graa Fotograf
stod vi i Flok i en Skolegaard.
Under Kastanjernes grønne Skud
pegedes hemmeligt nogen ud.
Latteren skyllede stadig frem,
men noget begyndte sin Vandring i dem.

Hver og en vilde bringe sit.
Bære, blomstre og sætte Frø.
Livet befrier sig. Bevidstløshed
drypper i alt, hvad der skulde dø.
Koldt og blindt tar et Foraar Form.
Livet i Tø.
30. August 1944 faldt Morten Nielsen selv i Kampen.
Under Kastanjernes grønne Skud pegedes hemmeligt nogen ud.

