
Skolen bag pigtråd! 

Citeret fra Opfostringshusets årsberetning for befrielsesåret 1945 

 

Efter razziaen mod politiet den 19. september 1944 måtte vort politi gå ”under jorden”, men dannede så 

politigrupper. En af disse grupper - P.3 - besatte sammen med frihedskæmpere Opfostringshuset den 4. 

maj 1945, og det var nødvendigt de første dage at holde streng kontrol med adgangen til Stiftelsen, og 

tværs over gaden blev der opstillet stærke pigtrådsspærringer. 

Politiet og frihedskæmperne, som havde besat Stiftelsen, ønskede ved midnatstid natten til den 5. maj, at 

alle skolens beboere skulle forlade huset hurtigst muligt, da de ventede beskydning af snigskytter og 

hipofolk, muligvis nærkamp. 

Drengene blev purret op (det var sikkert også mere besværligt at holde dem i sengene, red.), fik besked om 

at klæde sig på, og ved halvtotiden vandrede alle drengene under eskorte over i Grenågade, hvor beboerne 

tog sig venligst af dem. Næste formiddag vendte drengene tilbage til skolen, som ikke kunne gøre andet 

end at sende dem til hjemmene, da der ikke var levnet nogen plads til dem på skolen. 

Frihedskæmperne lå på sovesalene, og fra køkkenet, hvorfra der dagligt blev bespist 1000 mand, var frk. 

Iversen fordrevet; kun portneren og forstanderen var tilbage af husets faste beboere. Opfostringshuset, 

denne fredens bolig, var blevet en veritabel fæstning. Ingen slap ind uden at vise passerseddel, og det var 

for resten heller ikke noget eftertragtelsesværdigt sted at opholde sig; fra hustagene i Grenågade og 

Ribegade blev skolens bygninger beskudt, og der svaredes igen fra Opfostringshuset med pistolskud og 

maskingeværsalver. 

Efter et par dages forløb holdt skydningen op, og ejendommelige scener udspilledes. Hipofolk, stikkere og 

feltmadrasser passerede igennem vestibulen med højt oprakte arme og blev efter visitation anbragt nede i 

den lange kældergang. 

Skoleklasserne var indrettede til forhørslokaler, og linnedstuen var telefoncentral. Skolen var ikke til at 

kende igen, og den blev ikke kønnere af det. 

Det lykkedes først at få skolen igen til dens rette formål i september, og efter en gennemgribende 

rengøring og istandsættelse kunne drengene atter samles med den nye 1. klasse og tage fat på arbejdet. 

 

Note: Elevtallet i 1945 var 116, af disse var 103 københavnere, 6 fra købstæder og 7 fra landkommuner. Til 

årets optagelsesprøve var der 103 ansøgere, hvoraf 83 bestod, medens 33 blev optaget. 

 

 

 


