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I 1946 tog H.P. initiativ til at samle erindringer
fra Københavns skoler og gymnasier 1940-45. Et
af de bevarede arkiver er fra Amager med tre vid-
nesbyrd fra Sundbyøster Skole.

De ligger under navnt G. Hjørlund.

https://kbharkiv.dk/permalink/post/18-20771

Overlærer Gustav Hjørlund skriver om et par
tyskvenlige kolleger, og om krigens afslutning.

“Hin ulykkelige Morgen var vi alle i den mest

nedtrykte Stemning, undtagent Kjær! - det virke-

de yderst pinligt at han veltilfreds nød sin Mor-

gencigar og fornøjet udtale “at nu kunne

Ekstrabaldet nok fra andet at bestille end at

skrive sine sædvanlige halvsjofle Artikler.” Den-

ne Udtalelse, der indirekte viste hans Tyskven-

lighed indbragte ham en skarp og velfortjent

Tilrettevisning afViceinspektør Nørlyng.

Der var et andet sammenstød med Kjær, som iso-
lerede sig fra lærerværelset. Han tog sin afsked i
1941 , og det hed sig at han tog til München og
holdt foredrag om Thorvaldsen og H.C. Andersen.

Den anden tyskvenlige lærer omtales med større
forståelse. Han var tysk gift, og selvom han sik-
kert holdt med tyskerne så, “Vaskeægte Nazist var
han sikkert ikke; thi i så Fald ville han have an-

givet os alle for antitysk Indstilling …. trods det at

han ikke kunne være uvidende om meget afdet il-

legale Arbejde, der foregik på Skolen.” Denne
lærer blev fritaget for arbejde efter krigen.

Halvanden måned før krigsafslutningen var dag-
ligdagen slut på Sundbyøster Skole. “Den sidste
Skoledag før Påske 1945 fik vi Besked om at

Tyskerne skulle overtage Skolen samme Dag

kl. 18. Hele Personalet, assisteret afnogle store

Drenge, gik straks i Gang med at fjerne alt af

Værdi fra Gange og Klasselokaler…”

Kommunelærer M. Jensen bedømmer de tyske
troppers pg deres moral, samt luftkampe
over Amager.

“Besættelsestropperne viste sig lidt efter lidt på

Gaden, og man fik Lejlighed til at gøre den Iagt-

tagelse at det var et yderst ringe Menneskemate-

riale, som disse Tropper bestod af sammenlignet

med vore egne Soldater. Saalænge de gik i Kom-

mando kunne det gaa an, men enkeltvis var det

en Jammer.

Her paa Amager benyttede de en Badeanstalt

paa Kongovej, hvortil de ankom Delingsvis, og

altid syngende “unser Heimatsland.” Det første

Aarstid klang Sangene frejdigt og godt, senere

hørte man dem ikke. Troen paa Sejren var borte.’”

“I Tidens Løb blev Amager ofte passeret af en-

gelske Flyvere om Natten. De tyske Flyvere gik

ikke på Vingerne for at møde dem; men fra An-

tiluftsskyts østes Projektiler ud i Tusindvis med

og uden Lysspor. Så vidt vides blev ingen Eng-

lænder nedskudt her.”

Krigen på skolerne

Tyske flygtningebørn modtager

undervisning i en af barakkerne

i Kløvermarken.




