”Berlingske beklager.”
Artikler om Sankt Petri Skole, maj-august 2017
Skolen har i maj-august måned 2017 været midtpunkt i en debat om skolens stilling i perioden
1930 til 1945, og vi præsenterer hermed forløbet. Vi opfordrer alle til at læse indlæggene og
henvende sig til skolen, hvis der er spørgsmål eller kommentarer.

25. maj udkommer Ole Brandenborg Jensens bog ”Landesgruppe Dänemark”, hvor skolen i
foromtalen præsenteres som: ”…og for det andet en meget pågående propaganda over for potentielle
sympatisører blandt folketyskerne og i blandede dansk-tyske foreninger og institutioner. Til sidstnævnte
hørte blandt andet Københavns tyske Sankt Petri Skole, der blev en decideret rugekasse for
kommende partimedlemmer og sympatisører,”

Bogens kapitel 2 og 5 omtaler skolen.
Bogen blev anmeldt i Berlingske søndag 28. maj på nettet og dagen efter i avisen - og anmeldelsen
kritiserer, at skolen i efterkrigstiden har fremstillet sin egen historie for lyst og ikke forholdt sig til
de mørke kapitler:
https://www.b.dk/boeger/joediske-boern-paa-sankt-petri-skolen-i-koebenhavn-blev-mobbet-ud
Berlingske gennemfører et interview fredag den 2. juni, og mandag den 5. juni sættes en stor
artikel op: ”Den tyske skole i København skjuler nazistisk fortid”
https://www.b.dk/nationalt/historiker-koebenhavnsk-skole-skjuler-sin-nazi-fortid, og et interview
med skolens bestyrelsesformand, Marc-Christoph Wagner: https://www.b.dk/nationalt/ja-skolenhar-et-brunt-kapitel-i-en-lang-historie-men-tingene-er-hverken-sorte.
Skolen finder forsiden uvederhæftig og ikke retvisende for artiklens indhold, og det medfører en
præcisering i avisen onsdag den 7. juni, hvor teksten lyder: ”Berlingske skrev tirsdag på forsiden af
avisen: ”Den tyske skole i København skjuler nazistisk fortid”. Det burde – som det også gjorde på
side otte og ni inde i avisen – have fremgået på forsiden, at der er tale om en kritik og anklage fra
en dansk historiker, som mener, at Sankt Petri Skole ikke har gjort nok for at fortælle omverdenen
om, at der i 1930erne og 1940erne var både elever og lærere på skolen, som havde tilknytning til
det tyske nationalsocialistiske parti, NSDAP. Berlingske beklager.”
I avisen den 8. juni kommer en kommentar fra skolen, ved Marc-Christoph Wagner:
https://www.b.dk/kommentarer/vi-skjuler-ikke-vores-fortid-paa-sankt-petri.
Alexander Wollenweber, elev på skolen har skrevet et læserbrev, der er optaget i avisen den 10.
juni, hvor det præsenteres, at skolens historie i 30’erne og 40’erne, inkl. de nazificerede perioder, i
høj grad indgår i undervisningen:
https://www.b.dk/din-mening/vi-bliver-undervist-i-vores-skoles-fortid-paa-sankt-petri
Karin Sintring, forældre til to elever på skolen, har skrevet en kronik i Berlingske fredag den 11.
august, hvor begivenhederne for nogle af de daværende jødiske børn på skolen undersøges
nærmere:

https://www.b.dk/kronikker/spoergsmaalet-om-sankt-petri-spoeger-stadig-i-hvilken-aand-bliverdisse-skoler

