Forskerkommission Sankt Petri

Sankt Petri Skole og Sankt Petri Kirke gennemfører en uafhængig, videnskabelig
undersøgelse af skolens og kirkens historie under besættelsestiden. I et samarbejde mellem
skolens bestyrelse og kirkens menighedsråd er der nedsat en forskerkommission, der tæller
landets førende eksperter på området.

Forskerkommissionen tæller fem medlemmer, der hver især bidrager med stor indsigt i dansktyske kultur- og samfundsforhold. Medlemmerne er:


Per Øhrgaard, professor emeritus, dr.phil., Copenhagen Business School (formand)



Ning de Coninck-Smith, lektor, dr.phil., Aarhus Universitet



Joachim Lund, ph.d., lektor, Copenhagen Business School



Henrik Lundtofte, cand.mag., leder af Historisk Samling for Besættelsestiden
(Sydvestjyske Museer)



Mogens Nissen, ph.d., arkiv og forskningschef, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Forskningsprojektet udspringer af et mangeårigt ønske om at få belyst Sankt Petris historie
professionelt, ikke mindst fordi Sankt Petri har været et centralt mødested for den dansktyske kultur i Danmark igennem flere århundreder. Forskerkommissionen har givet sig selv til
opgave, at afgrænse den historiske undersøgelse nærmere og at udpege en faglig stærk
kandidat til at udføre selve undersøgelsen. Grundlæggende ønskes det belyst, i hvilket
omfang Sankt Petris situation afspejlede det danske samfunds generelle situation under
Danmarks besættelse og hvilket manøvrerum skole og kirke som følge heraf bevægede sig
indenfor, samt hvilke kompromisser der blev indgået, f.eks. også i forhold til jødiske elever.

Kommissionen bistår dertil med forslag til didaktisering, digitalisering og formidling af
undersøgelsens resultater til en bredere offentlighed. Ønskværdigt er dels en publikation (en
monografi i en dansk og en tysk udgave) og dels forskellige formidlingsmæssige tiltag. Der er
bl.a. tale om en udstilling i Sankt Petri Kirke samt en række flerfaglige projekter for elever med
inddragelse af digitaliserede historiske kilder formentlig i et samarbejde med andre skoler i
København såvel som med andre tyske skoler i europæiske nabolande.

Undersøgelsen søges finansieret via danske og tyske fonde og påtænkes indledt
sommeren/efteråret 2018. Det tyske udenrigsministerium har givet tilsagn om at støtte
projektet med et substantielt beløb.

Forskerkommissionen opfordrer alle, der har været elev på skolen eller har været tilknyttet
skolen i perioden 1918-1955 og som gerne vil bidrage med beretninger, materiale etc. til at
kontakte arbejdsgruppen/forskerkommissionen på følgende mailadresse:

forskerkommissionpetri@gmail.com

Yderligere informationer og kontakt:
Sankt Petri Skole/Sankt Petri Kirke
Arbejdsgruppe Sankt Petris historie
Per Øhrgaard, formand for forskerkommissionen, poe.dbp@cbs.dk/ 2964 9112
Lone Jeppesen, Sankt Petri Menighedsråd, lojeppe@gmail.com / 20123967
Philipp Alexander Ostrowicz, Sankt Petri Skolekommission, pao.research@cbs.dk / 53852031

