
8. mai fortalte Sjur Harby i en 
kronikk i HA om minnetavlen 
over de 23 elevene fra Hamar 
katedralskole. 23 unge liv som 

ble røvet av nazistene under krigen. 
Minnetavlen, som fra 1955 hang sentralt 
på skolen, er gjemt og glemt i det nye 
skolebygget fra 2008. Nå står den bak 
låste dører i bokmagasinet. Utrangerte 
helter sammen med utrangerte skolebø-
ker. Er det slik «det enkelte menneskes 
offerdød for Norge alltid holdes levende 
og varmt», som staten skrev etter krigen?

– Hva har skjedd, rektor Stig Johannes- ■
sen? Har Finn fra hjemmefronten, Liv og 
Sylvia Anne fra Auschwitz, og de 20 andre 
unge døde gått ut på dato, til beste for 
samtidskunst og smart design?

– Tavlen er selvsagt ikke bevisst satt 
bort. Hvordan den ble glemt, har jeg ikke 
klart å finne ut av. Ingen husker faktisk 
denne detaljen fra skolens kompliserte 
flytteprosess. Jeg tok over som rektor i 
2009. Så snart jeg, for øvrig tilfeldig i 
vinter, fikk vite at tavlen eksisterte, 
startet vi arbeidet med å få den opp i 
dagen igjen. Og trykket økte ekstra 
mandag, da saken ble kjent i media. 

– Hva blir gjort videre? Kommer tavlen  ■
på plass før 17. mai?

– På den gamle skolen hang den ved 
siden av kantina. Nå prøver vi å finne en 
ny plass, kanskje ved hovedinngangen, et 
sted der både ansatte og elever ferdes.

 «Vi utvikler og deler årsak og vir- ■
kningsdimensjoner for å skape helhets-
forståelse i vår organisasjon», sier skolens 
utviklingsplan, som fastslår at skolen skal 
være på parti med framtida. 

– Tavletabben kan leses som at Katta 
ikke er like på parti med fortida?

– Som tidligere offiser ser jeg det som 
veldig viktig å verne om minnet om dem 
som har gitt sitt liv for landet. Det er 
selvfølgelig beklagelig at tavlen ikke ble 
tatt med i forbindelse med utsmykkingen 
av nyskolen. Men nå skal den fram, og 
planen du nevner ble skrevet etter at 
tavlen var glemt. 

– Synes du saken er pinlig, sett i lys av  ■
17. mai og 22. juli ikke minst?

– I ettertid ser jeg jo at ivaretakelse av 
minnesmerket burde vært en del av 
planen for utsmykkingen av skolen når 
de tre skolene flyttet sammen. Eller tatt 
vare på - den er jo foråvidt det, den er 
ikke borte. Men den kom tydeligvis i 
bakgrunnen da det sto på som mest med 
sammenslåing og flytting her.

– Heller ikke skolens hjemmeside vier  ■
fortellingen om skolens falne helter plass. 
Blir dette rettet opp?

– Det er utfordrende å ivareta historik-
ken når du slår sammen tre skoler. 
Foreløpig har vi ikke diskutert denne 
problemstillingen med skoleeier. Men det 
vil vi gjøre. 
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Snart setter vi opp minnesmerke for 
22. juli-ofrene. Men våre egne unge 
naziofres minne står gjemt og glemt i 
Hamar katedralskoles kjeller. 
Kan vi være bekjent av det?

TEKST: TURID ANDREASSEN LIE 974 25 016 

TAVLETABBE: Minnetavlen over katedralskolens krigsofre ble glemt i nyskolen. Fire år senere 
lover rektor Stig Johannessen at den skal komme til heder og verdighet igjen, så snart som mulig.

FOTO: JENS ERIK JENSRUD

FAKTA

Navn: Stig Johannessen
Stilling: Rektor ved Hamar Katedral-
skole vgs
Alder: 50 år
Bor i: Brumunddal
Aktuell fordi: Skolen glemte og 
gjemte sin minnetavle over sine unge 
døde fra krigens dage, da den flyttet 
til sitt nye, fancy bygg.

Rett på: Kattarektoren

SAGT

Jeg er opptatt av at vi hus-
ker hvor gode vi kan være 
mot hverandre hvis vi vil.
OSLO-ORDFØRER FABIAN STANG
(ENDELIG FREDAG)

Jeg blir på en måte forfulgt 
og overvåket i langt større 
grad enn andre trenere.
KJETIL REKDAL, AALESUND-TRENER

Kjetil er uheldig i forhold til 
hvordan media framstiller 
ham.
OLE GUNNAR SOLSKJÆR, 
MOLDE-TRENER

Jeg liker best å være 
barbert på hodet.
JUSTIN TIMBERLAKE ER IKKE SÅ NØYE 
PÅ Å VÆRE HÅRFIN. (DAGBLADET)

Kunsten er 
mitt fristed. 

Den har 
vært den 

private 
delen av 

meg.
DRONNING SONJA I BOKA 
«IMPULSER – PORTRETT 
AV EN SAMLER

Mamma hadde en regel 
om at for hver femte 
tegneserie jeg leste, 
måtte jeg lese en
ordentlig bok.
SAMUEL L. JACKSON, SKUESPILLER 
(ENDELIG FREDAG)
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