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Dimitteret fra Randers Statsseminarium i 1936. 

 
F. 7/7 1914 i Nibe – d. 5/6 1945 på Statshospitalet i Sønderborg. 
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9/1 1945 taget af Gestapo og indsat i Frøslev-lejren. 
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”BAANDET”, Maj-juni 1945, 19. Aarg. Nr. 2, side 7-9. 

[Medlemsblad for Ranum Seminariums Elevforening]. 

 

 

 

 
 

Nydimitteret lærer i 1936. 
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Kaj E. Enggaard 
 

 

Kaj Erhardt Enggaard, f. 22/12 1922 i Hillerslev, Thisted Amt  – d. 23/9 2011. 

 
Seminarist i Ranum fra 1940. 

Dimitteret i 1946 efter en ekstra eksamen. (Forsinket 2 år pga. sygdom). 
 
Deltagelse i modstandsbevægelsen i Ranum i 1943/44. 
 

 

Kaj Enggaard  blev arresteret 15/3 1944 af tysk politi. Den 19/6 1944 blev 
han idømt 6 års tugthus i Mecklenburg (Zuchthaus Dreibergen i Bützow nær 

Güstrow), hvortil han var ankom den 14. juni 1944. Den 14. april 1945 blev han 
hentet af ”De hvide busser” og bragt tilbage til Danmark 
 

I 1945 havde Kaj Enggaard dette indlæg i ”BAANDET”´s  årsskrift (udgivet af  
Ranum Statsseminariums elevforening ved juletid). [Side 22-24]. 
 

 

”Fire Seminarieelever har været i fangenskab i Tyskland. P. H. 
Pedersen er paa Sanatoriet i Skørping; Kaj Enggaard opholder sig 

sammen med Robert Hvolby paa Sanatoriet i Silkeborg.  
De regner alle tre med at kunne genoptage Studierne til Foraaret. 

Aage Bisgaard, der ogsaa var med i Tyskland, gaar i IV.  Klasse”.  
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”Tugthustanker - 
 

 

Bastilledagen ankom vi til Strafanstalt Dreibergen-Bützow, og jeg kan forsikre Læserne  

om, at den Tanke, jeg sendte mine franske Kolleger af Aarg. 1789, rummede en god Del 

Misundelse. I Dreibergen var imidlertid alt roligt og uden Udsigt til Revolution, da vi fjorten 

Danskere plus en Del andre Volkschädlinge steg ud af Toget paa Banegaarden i Bützow.  

 

”Vær forberedt paa det værste, da kan intet ondt skade dig", sagde en af mine Kammerater,  

da vi under streng Bevogtning gik den tunge Gang til Tugthuset. Han sagde det uden 

Bedemandsansigt og for ikke at give Udtryk for almindelig Pessimisme eller Livslede, men  

naar man i Løbet af én Uge har set Rostock, Lüibeck, Kiel og Hamburg og tillige er idømt 

6 Aars Tugthus, stiller man ikke store Forventninger ti1 Livet, rnan ønsker kun at leve, man 

ønsker at blive, hvor man er ud fra den simple Betragtning, at én Due i Haanden er bedre 

end ti paa Taget.  

 

Dog var der straks ved Ankomsten til Dreibergen visse Ting, som kunde give Grobund for  

en berettiget Optimisme.  

 

For det første var Dreibergen en lille Landsby, saa der var Udsigt til at blive fri for de 

bestandige Luftalarmer, vi havde oplevet i rigt Maal i Kiel. Det er nu engang ikke det 

samme at faa et Bombardement forkyndt genrnem Radioen som gennem hy1ende 

Sirener og Bombedetonationer; det bliver ligesom lidt sværere at forstaa Nødvendighedens 

Krav, naar man ikke sidder i en blød Lænestol fjernt fra Valpladsen.  

 

For det andet var der noget, jeg tror, vi allesammen lagde Mærke ti1, da vi traadte ind, i det 

store, udefra lidet tillidsvækkende Tugthus, en vældig stenkolos, hvis triste Flade var brudt 

af en Uendelighed af smaa firkantede, tilgitrede Vinduer. I de lange Korridorer var der hist 

og her Blomster og tillige yderst velplejede Blomster. Der tændtes vist et svagt Haab i os alle 

ud fra det fornuftige Ræsonnement, at havde Fængselspersonale Tid til at beskæftige sig rned 

Blomster midt i det Arbejde, der saa langtfra indbyder til Sentimentalitet, var der vel ogsaa en  

Smule Menneskekærlighed i Behold.  

 

I øvrigt indbød Situationen ikke til Tankeeksperimenter, da vi stod i Tugthusets Forhal og  

ventede paa at faa vort gode borgerlige Navn erstattet med et Nummer. Sagen var yderst 

realistisk. Hvorhen vi saa, det være sig opad eller nedad, til højre eller til venstre, var der  

Dør ved Dør - alt for mange Døre syntes vi, og paa Væggen lige over for os var der ophængt 

en stor Samling meget dekorative Plakater med ydrerst makabre Paaskrifter, der i Hovedsagen  

gik ud paa, at den og den var halshugget paa den og den Dato ”wegen Plünderung”. Moralen  

var saaledes yderst letfattelig, hvorvidt den har virket efter Hensigten, ved jeg ikke, men paa  

det modsatte tyder de Kendsgerninger, at Dødscellerne bestandig var belagt med ”Plünderer”,  

og at Mestermandens Besøg var endog meget hyppige.  

 

Jeg skal forsøge at svare paa et af, de Spørgsmaal, jeg hyppigst har faaet stillet siden 

Hjemkomsten, nemlig: ,,Hvad optog jeres Tanker mest?" Hvor beskæmmende det end er, 

maa jeg svare: ”Maden - det super-materielle”, og uden at retfærdiggøre mig selv, tror jeg  

at kunne sige, det var Tilfældet for saa at sige alle. Aldrig har jeg f. Eks. i Tugthuset selv 
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oplevet eller været Vidne til nogen stærk Religiøsitet, vi havde simpelthen ikke Raad til det,  

dertil var vi alt for sultne. Det vil maaske gippe i nogle ved at læse dette, men jeg ved, at Folk, 

der selv har oplevet Sulten, vil give mig Medhold, for os er Problemet Askese-religiøsitet om  

muligt blevet en endnu større Gaade. Problemet ”Mad” var for os det altoverskyggende,  

og det var ganske selvfølgelig knyttet uløseligt sammen med Haabet om atter at komme hjem. 

For os fandtes der ikke Kvalitet, men kun Kvantitet, vi troede simpelthen, at vor Kapacitet var  

uden Begrænsning. 

 

Denne Sultpsykose gav sig mærkelige Udslag; jeg kender saaledes Folk, der i enhver ledig 

Stund sad og skrev Navne ned paa Retter, de kendte. Andre var altid optaget af at 

tilrettelægge Ture til kendte Madsteder, og de opstillede alenlange Menukort og drøftede 

ivrigt og alvorligt, i hvilken Rækkefølge og paa hvilket Tidspunkt de forskellige Retter skulde 

indtages. Jeg sad engang sammen med en norsk Lærer, der i fuldt Alvor fortalte mig, at hans 

og hans Kollegers herligste Tidsfordriv var at eksperimentere med Kagebagning, ja, de 

afholdt formelig Konkurrencer. I den Grad laa han under for Psykosen, at Virkelighed og 

Indbildning for ham var et.  

 

Ganske naturligt var vi meget interesserede i Krigens Gang, og utallige Gange blev vore 

illegale Kort taget frem og ivrigt studeret; men vi modtog alle Nyheder rned en sygelig 

Skepsis, vi turde simpelthen ikke tro noget godt, fordi vi var blevet skuffet saa mange Gange.  

 

Tro endelig ikke, at vi kun beskæftigede os med Fremtiden og de eventuelle materielle 

Forbedringer, den ville bringe os. Vi diskuterede almene Problemer - alvorlige som mindre 

alvorlige - udvekslede Erfaringer, drøftede med Fanger af andre Nationaliteter Forholdene 

i deres Lande. Jeg husker, hvorledes vi paa en Arbejdscelle, belagt hovedsageligt med  

Nordmænd og Danskere, gennemførte en hel Foredragsserie med Emner, spændende fra 

Storpolitik til Danmarks Tekstilindustri. Om Foredragenes Kvalitet og Saglighed kunde 

der se1vfølgelig diskuteres, men vi gik alle til Sagen med en for Tugthusfanger ukendt 

Energi og Lyst. Nogle af Foredragene varede saaledes i op til 6 Timer.  

 

I det hele taget havde vi umaadelig Glæde af vore norske Medfanger – aldrig saa jeg en  

af dem ”miste Ansigtet”, altid var de parate til at hjælpe Danskerne, og aldrig gik de paa 

Kompromis med Tyskerne for egen Fordels Skyld. Deres Syn paa Herrefolket udtrykte  

en Dag en norsk Søofficer alvorligt og lakonisk og uden supplerende Kommentarer paa 

følgende Maade: ”Det er et helvedes folkeferd”. Men de kunde være stædige Nordmændene  

indtil det smaalige, hvilket især kom frem i de uundgaaelige Tordenskjolds- og 

Holbergdiskussioner. Det er i hvert Fald min Opfattelse, at de ikke tager Tingene med den 

samme tillalende Nonchalance som Danskerne, de tager sig lidt for højtideligt, hvilket kunne 

give sig Udslag i en vis Intolerance.  

 

Men det evigt tilbagevendende Problem var det materielle. Det var modbydeligt og  

forfærdende at konstatere, men Kødet var saare, saare skrøbeligt. Vi saa, hvordan  

Sulten kunde fjerne ethvert Kulturovertræk og bringe de sletteste mernneskelige  

Egenskaber til fuld Udfoldelse. Ellers hæderlige Mennesker var parate til at sælge deres 

egen Sjæl - for ikke at tale om andres - for et Stykke Rugbrød.  Heldigvis lærte vi ogsaa 

andre og mere tiltalende Sider af Mennesket at kende i dets Taalmodighed - den mindst 

heroiske, men maaske vanskeligste og største form for Mod -  i dets Resignation og i  

dets Evne til at lide for, hvad det anser for rigtigt. 
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Af den Elendighed og Nedværdigelse, Millioner af Mennesker har været Genstand  

for, maa vi drage den Lære, at der ikke findes Grundlag for Fred og Lykke i en Verden,  

der kun rummer Undertrykkere og Undertrykte. 

Kaj Enggaard”.  
Tekst skannet 26/9 2012. 

 

 

 
 

 

Zuchthaus Dreibergen-Bützow nær Güstrow i Mecklenburg-Vorpommern 

i DDR-tiden. Man må formode, at det ikke var sket synlige ændringer i  

forhold til under krigen. 

 

Tugthuset er stadig et fængsel i 2019.  Navnet er nu: 

 

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Bützow. 
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Kristian Steffensen Hansen 
 

 

F. 16/1 1902 i Vilsted. 

 

Dimitteret fra Ranum Statsseminarium i 1927. 

 

Frihedskæmper. 

 

Fra 1942 forstander på ungdomshjemmet i Gelsted. 

Den 20. februar 1945 blev han skudt ved forstanderboligen af et medlem af Gestapo ved navn 

Finn Prehn. (I ”Birkedal-gruppen”). KSH’s lig blev først fundet i september 1945, nedgravet 

på Seden skydebane nord for Odense. 
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Erik Jensen Hou 
 
 
 
Erik Jensen Hou blev taget af Gestapo 21/3 1945. Han blev overført til Frøslev-lejren,  
hvor sad til den 5. Maj 1945. 
 
EJH’s døbenavn er Erik Jensen, men han har antaget Hou som efternavn, da han almindeligvis 

gik under det navn. 

Erik Jensen Hou var født 28/2 1924 i Frederikshavn  - døde 28/2 2018 i Farum. 

 

 

EJH blev dimitteret som lærer fra 

Ranum Statsseminarium i 1946. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erik Jensen Hou, fot. ca. 1944 

 

 

 

 

Nørregade 22 i Ranum. 
 
I gavlværelset på 1. sal ud mod haven boede Erik Jensen Hou.  

Her blev han 21/3 1945 arresteret af Gestapo. 
 

Huset tilhørte under II. Verdenskrig damefrisørinde frk. Bolette Hansen. 

Det er her fotograferet fra havesiden. Nørregade er bag huset. 

Bygningen ses endnu i 2019. 

 

Der var flere seminaristværelser i den ret store bygning. 

I kvistværelset ud mod haven boede seminarist Tage Bisgaard 1944-46. 

I et værelse i stuen ud mod haven boede seminarist Poul Henrik (”PH”) 

Pedersen, der blev arresteret af tyskerne 14/3 1944. (F. 30/7 1922 – d. 27/1 1997.  

Dimitteret 1948). 

I et gavlværelse på 1. sal ud mod gaden boede seminarist Kaj Enggaard, der 

blev arresteret af tyskerne 15/3 1944. (F. 22/12 1922 – d. 23/9 2011. Dimitteret 1946). 
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            Foto: Ingrid Hansen (kæreste -  og senere gift - med Tage Bisgaard) ca. 1944. 
 

        Nørregade 22 set fra haven. [Bygningen står stadig]. 

 
I 1955 skrev Erik Jensen Hou en beretning i Ranum Seminariums 

Elevforenings tidskrift  BAANDET om sin tilfangetagelse og senere  
internering i Frøslev-lejren. 
 

 

”BAANDET” - Årsskrift 1955, side 23 – 29. 
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”Nærværende artikel er skrevet på opfordring, idet man har ment, at den ville interessere i tiåret 

for Danmarks befrielse. Jeg har fulgt opfordringen mere drevet af pligtfølelsen til som gammel 

 elev at yde et bidrag end af egentlig interesse for emnet, der rummer alt for meget personlig  

præget stof til en objektiv behandling.  

 

 

Erik Jensen Hou (46).  
 

 

RANUM - FRØSLEV  
 

 

Om morgenen den 21. marts 1945 var jeg stået ganske tidligt op for at læse et stykke kirkehistorie,  

som jeg ikke havde nået dagen før. Vejret var klart, og det tegnede til at blive en dejlig forårsdag. 

Før jeg satte mig til arbejdet, kastede jeg et blik på uret for at se, hvor megen tid jeg havde at læse i. 

Klokken var 6.15, og i det samme begyndte et gyseligt spektakel at ryste huset. Nogen hamrede og 

sparkede på gadedøren. Sparkene var overhovedet ikke til at tage fejl af. De kunne kun hidrøre fra 

eet: tyske støvler. Så skulle ”Bolette”s hus altså atter hjemsøges. Året før var de logerende P. H. 

og Kaj Enggaard blevet arresteret og senere sendt til Tyskland.  

 

Mange gange havde jeg udtænkt den situation, som nu forelå. Bare springe ud af vinduet og lande  

på taget af udhuset, derfra et lille spring ned i haven og afsted ud over markerne eller til en anden  

have. Hvorfor det alligevel ikke skete, er jeg aldrig rigtig blevet klar over, måske var det tanken om  

en eventuel tysk omringning af huset, der holdt mig tilbage.  

 

Nu havde tyskerne imidlertid fået Bolette til at lukke op, og mens nogle for op ad trapperne til  

værelserne, brugte et par stykker et voldsomt sprog nede i forgangen og i Bolettes stuer. De afbrød  

hendes telefon og beskyldte hende for at have ringet. I løbet af et øjeblik hamrede tyskerne først på  

Tage Bisgaards dør for at få ham op. Da jeg hørte dette, åndede jeg med skam at melde noget lettet  

op. Dog, den lettelse varede kun en halv snes sekunder, så blev min dør maltrakteret efter samme 

recept og med trusler i det tyske politis navn. Heldigvis var jeg påklædt og kunne benytte tiden, 

inden jeg officielt ”vågnede” og kunne lukke op, til at kaste forskelligt illegalt materiale, som 

pludselig var blevet så besværligt, ud af vinduet. Aldrig så snart var døren åbnet, før jeg mærkede  

en pistol i maven, og en række beskyldninger for strafbare handlinger haglede ned over mig. 

Beskyldningerne var lutter opspind og blev fremsat for at bluffe. Aktionens leder var den dansk- 

talende tyske statsborger Christian Jensen Mikkelsen fra Tønder.  

 

Mens jeg stod og måbede over for det ordgyderi, kom der på nyt skred i udviklingen, idet en tysker 

for frem imod mig højtskrigende med nogle ark i hånden. Helt triumferende lød hans: ”Flugblätter, 

Flugblätter!” På det bestemteste nægtede jeg at kende noget til dem, men han påstod, at han havde 

stået lige under mit vindue og havde fået arkene i hovedet, og med et par veldrejede lussinger  

understregede han sin sandhedskærlighed overfor mine genstridige løgne. Alligevel var det nådigt 

sluppet med lidt klø; var jeg hoppet ud af vinduet - nå, ja! 

 

Under nærmest tragikomiske forhold blev den tredje logerende Marius Andersen vækket, mens jeg 

skulle gøre mig rede til at tage med. Marius har altid sovet godt om morgenen, og ydermere at blive 

vækket på et så uforskammet tidligt tidspunkt var for groft. Der blev altså ikke lukket op, før det 

passede Marius at blive tilpas vågen. En sådan adfærd vakte tyskerne til et sandt raseri, der resulterede 

i, at de truede med at sprænge døren. Omsider dukkede Marius' hoved op i døren, og et kraftigt 



Ove Bak 

 12 

næveslag i hovedet gjorde ham straks helt vågen, og der blev rettet beskyldninger mod ham for at være 

politibetjent ”under jorden.”. Til sidst fik han dog lov at løbe, men med en ødelagt fortand. Inden jeg 

blev ført ned til den ventende bil, endevendte tyskerne alt i værelset og stjal, hvad der interesserede 

dem, bl. a. et beløb fra ”Baandet”s slunkne kasse.  

 

Samme morgen havde tyskerne anholdt Verner Højgaard Jensen fra 4. kl. på Ranum kro. Herhen 

blev også jeg ført, og vi fik et morgenmåltid på kroen. Herfra gik turen i to biler til Gestapos kvarter i 

Aalborg, hvor vi sad i hver sin celle hele dagen uden  at komme i forhør. Der skulle gå 8 dage, inden 

det skete. Om aftenen blev vi anbragt i Kong Hansgades arrest - fem mand i en eenmandscelle, ja i 

nogle dage endog seks mand. Her forløb tre uger ret ensformigt, kun afbrudt af to forhør, en dags 

tørvebæring for arresten og den daglige gårdtur. Arresten var fyldt til bristepunktet, og der plejede 

da også mindst hver fjortende dag at afgå en transport til Frøslev. Der skulle imidlertid gå tre uger, 

inden vi kunne komme afsted takket være sabotørernes arbejde på de jyske længdebaner.  

 

Endelig en aften fik vi besked om at smøre en madpakke og holde os vågne. Ved midnatstid blev vi 

lukket ud på arrestens gang sammen med de øvrige fanger. Enkelte havde overtrådt forbudet mod at 

sove og havde alligevel redt op for natten, hvilket naturligvis nær havde bragt tyskerne i afsindig 

affekt.  

Et par tyskere for ind i cellen og smed fanger og ejendele ud på gangen under en flom af eder og 

forbandelser. Nu fik vi tilbageleveret vore ”farlige” ejendele såsom livremme, knive, sokkeholdere 

o.s.v., der var frataget os ved indsættelsen. For at hindre ethvert flugtforsøg i nattens mulm og mørke, 

blev vi lænket sammen to og to med håndjern, hvad der i over et døgn var os til større gene under 

transporten, end man i almindelighed vil tænke sig.  

 

Turen gik fra Aalborg banegård ved 2-tiden om morgenen i gamle DSB-vogne, hvis vinduer var  

forskallede, således at der kun kom lys gennem en rude så stor som 1 dm2. I vognens korridor stod 

Gestapo vagt og havde til hjælp opstillet et let engelsk maskingevær (”bolt gun”). Det var altså ikke  

alle de nedkastede våben, der var havnet i de rette hænder Forholdene i kupeerne var trange. Vi blev  

spærret 12 mand inde i en kupé beregnet for 6-8. Halvdelen kunne sidde, medens resten krøb ind 

under bænkene eller lagde sig på gulvet, idet vi to og to måtte føje os efter hinanden på grund af 

håndjernene. Luften blev snart meget slet og fyldt med vanddampe, og vi blev mere eller mindre 

sløje, mest fordi vi 

ikke kunne lægge noget af overtøjet. En enkelt gang fik alle lov at benytte toilettet, een gang i et helt 

døgn. Det kom i dobbelt forstand som en stor lettelse, for det gav også anledning til at røre benene lidt, 

men der opstod unægtelig mange pudsige situationer, når vi lænkede skulle finde os til rette på et 

toilet. - Efter et døgns rumlen ned gennem Jylland nåede vi ud på natten Fårhus station i sønderjylland. 

Marchen til Frøslev-lejren kunne begynde. 

 

Vi havde tit diskuteret lejrens udseende, dog havde vi slet ikke forestillet os det syn, der mødte os, da 

vi – stadig lænket  - kom marcherende ad Fårhus-vejen midt om natten. Festrigt strålede lysene rundt  

om lejren og i lejrens hovedgade. Projektørernes lyskegler modtog os og ledsagede os gennem 

hovedgaden til karantænebarakken, hvor vi løst for håndjernene alle 50-60 mand blev stuvet ind i et 

tilskoddet barakrum. Midt på gulvet fik vi stillet en vandspand med en fælle øse. Hele dagen tilbragte 

vi i dette rum, hvorpå vi om aftenen fik et bad og blev ”afluset”. Så endelig kunne fordelingen til 

lejrens enkelte barakker ske.  

 

Lejren var anlagt midt i et fredet hedeareal ved landevejen Fårhus-Frøslev, således at denne vej gik 

midt gennem lejren.  Kom man fra Fårhus, havde man på venstre hånd en række barakker mærket med 

K og et fortløbende nr. Disse barakker var forbeholdt det tyske vagtmandskab, der mest bestod af 

ældre politisoldater og en mindre del SS´er. Der var barakker for menige, en barak for kommandanten, 

vagtokaler, samlingsstuer o.s.v. De var alle omgivet af haver, som fangerne anlagde og passede. De 

barakker, der lå på modsatte side af vejen, var market med H eller W. H var sikkert den tyske 

forkortelse for varetægtsfange (Häftling). Disse H-barakker strålede radiært ud fra den store 
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appelplads foran lejrens hovedtårn. På grund af den vifteformede spredning var de lette at overskue for 

vagtmandskabet, der havde plads i vagttårnene og pegede med danske rekylgeværer  på os. Disse 

geværer var ligesom mange geværer af hærens model 89 simpelthen stjålet fra det likviderede danske 

grænsegendarmeri. Pigtrådsafspærringen om lejren måtte man ikke komme mere end fire meter nær. 

Skete det, ville der uden varsel blive skudt på vedkommende fra tårnene. I foråret 1945 blev dette 

forbud ikke taget så strengt, men i efteråret 1944 blev en ung mand skudt på stedet, da han  

velsagtens helt tilfældigt kom hegnet nærmere end fire meter. Ikke alle H-barakkerne var optaget af 

fanger.I et par af dem - omgivet af en særlig indhegning - boede der nogle stikkerfamilier med 

adskillige børn, der havde ombyttet den usikre tilværelse uden for lejren med den ensformige, men 

sikrere lejrtilværelse. Jeg har tit stået og set, når stikkerfamilie-overhovedet kom hjem efter en turné. 

Især gjorde en tidligere dansk betjent sig bekendt ved sin unationale optræden og iver i tyskernes 

tjeneste. Han ankom altid i bil og havde på sædet ved siden af sig til sin beskyttelse bl.a. håndgranater 

og et af de korte halvautomatiske amerikanske geværer, som han altid omhyggeligt tog med sig ind i 

stikkerbarakken.  

 

I W-barakkerne (Wehrstatt) var adskillige fanger beskæftiget med forskelligt håndværk. Der var 

også en udbredt hobbyvirksomhed i disse barakker. Fingernemme folk lavede f. eks. de berømte 

”frø-sleve”, en slags symbol for lejren. Inden jeg afslutter gennemgangen af barakkerne, må jeg 

nævne, at der var en lejr i lejren, to afsondrede barakker for kvinder. Endvidere var der to kæmpestore 

spisebarakker, hvor frivilligt mandskab fra det danske fængselsvæsen gjorde et påskønnelsesværdigt 

arbejde og gav os en udmærket forplejning. – 

Jeg fik anvist logi i en barak, der næsten udelukkende var belagt med danske politifolk, som Folke 

Bernadottes hjælpeaktion havde ført til Tønder fra forskellige KZ-lejre og krigsfangelejre i Tyskland. 

Disse store overflyttelser til Frøslev bevirkede, at der i nogle dage var knap 6.000 indbyggere i lejren, 

der normalt var beregnet til 2600-2700. -- Efter at jeg havde sundet mig i nogle dage og var blevet 

vant til lejrlivet, kom jeg på et arbejdshold, der havde til opgave at planere de smukke lyngklædte 

bakker mellem lejrens pigtråd og det dybe minefelt, der lå i en stor kreds uden om lejren. Oftest bestod 

arbejdet i, at vi gravede nogle huller om formiddagen og dækkede dem til igen om eftermiddagen. Den 

tyske kommando lød blot: ”Los, los, immer arbeiten!”.  

 

Aftenerne var ret korte. Vi blev tidligt spærret inde i vore barakker og skodderne sat for vinduerne, og 

en tysker holdt mandtal over os ved en appel på barakgangen. Det kunne naturligvis knibe med at få 

tallet til at stemme, da evt. syge i køjerne på hver stue også skulle tælles med. For en nidkær tysker 

kunne en appel altså godt trække noget længe ud. Indtil marts 1945 havde der ruget den tunge skygge 

over lejren, at der uden forudgående varsel kunne afgå natlige deportationer til tyske lejre. Nu havde 

strømmen heldigvis vendt sig. Således vågnede vi en nat op og fandt 50 nordmænd ude i vor 

barakgang. De var ankommet med de hvide busser sammen med flere hundrede danske og norske, 

som det var lykkedes at skaffe ud af Tyskland, inden det totale sammenbrud. Samme morgen oplevede 

jeg den største overraskelse og glæde under hele lejropholdet. Tre af de gamle Ranum-

gruppekammerater var blandt de hjemvendte, og der fulgte nu nogle fornøjelige dage med udveksling 

af nyheder og oplevelser, indtil kammeraterne ligesom de øvrige hjemførte fra Tyskland videresendtes 

med Sverige som mål. - Af andre højdepunkter i min lejrtilværelse må jeg nævne grev Folke 

Bernadottes besøg i lejren og inspektion af lejrens lazaret. Det gjorde et dybt indtryk på os alle at se 

den mand, der havde betydet redning for tusinder, færdes jævnt og ligefrem iblandt os. Tyskerne 

behandlede ham med den største ærefrygt. Hvad kan jeg ellers i korthed nævne af særprægede 

oplevelser ? - Jo, en nat overvågede vi under en luftalarm ved at kigge gennem skoddernes sprækker  

et storslået bombardement af Flensborg flyveplads. Og underholdningen i lejren. Et særligt udvalg 

stod for denne afdeling. En enkelt gang overværede jeg en sådan barakunderholdning, og jeg må sige, 

at vi morede os ikke, fordi det var lutter grovkornede mandfolkeløjer. Nej, der var mange lødige ting 

imellem, og jeg husker tydeligt magister Erling Vinkel, komponisten til den danske udgave af 

Mandalay-sangen, som en af de agerende.  
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Kammeratskabet i lejren var nødvendigvis godt. Det bestod en af de allersidste dage sin ildprøve, 

skønt tyskerne havde gjort alt for at ødelægge det ved at anbringe asociale elementer i lejren, f. eks. 

stikkere, tyveknægte, sortbørshajer o.s.v. Derfor havde lejren også sit eget politi, egen efterretnings-

tjeneste og egen illegal radio, der bl.a. havde forbindelse med grupper uden for lejren. En dag var 

efterretningstjenesten kommet under vejr med, at der fra lejren skulle afgå en transport til Vestre 

Fængsel til fornyet afhøring og velsagtens til skydning. Tyskerne kaldte fra morgenstunden op til 

appel, men det lykkedes kammeraterne at lade et par af de til deportation udtagne mænd "gå under 

jorden" i selve lejren. Vi stod til appel det meste af dagen, men de rasende tyskere måtte opgive at 

finde mændene, og hele deportationen løb ud i sandet. 

 

Ja, sådan var Frøslev – og meget mere, og efterhånden nåede vi frem til den 5.maj; men den 

omvæltning, der da fandt sted, kan jeg måske fortælle om en anden gang. 

 

Erik Jensen Hou (46)”.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Ove Bak 

 15 

Bent Balslev Engel Jensen 
 

 

F. 3/2 1913 d. 30/11 1988. 

Præst i Ranum 1940 - 1946. 

 

Var vært for Ranum Konventet 10.-11. marts 1945 i præsteboligen. 

 

Frihedskæmpere havde våbeninstruktion i præsteboligens konfirmandstue. 

 
 

 
 

                                             Fot. 24/6 1945. 
 

 
Ranum præstebolig ca.1940. 
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Tekst af lektor Skjold Hansen, Ranum ca. 2005. 
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Orla J.C. Johansen 
 
F. 20/8 1919 i Ajstrup, Randers Amt – d. 15/7 2001 i Holstebro. 
Dimitteret 1945 fra Ranum Statsseminarium. 

 
Aktiv i modstandsbevægelsen i Ranum. 

 
Orla Johansen beretter om modstandsarbejdet i ”RANUM STATEN – Årsskrift 
2000”, side 44 – 60. Dér er et portræt af O.J. som ældre. 

 
 

 
O.J. har udgivet som privatttryk ”Erindringer fra barndom og ungdom”, april 
1999. 

 
Han har desuden udgivet erindringer i ”Barn af Himmerland”, XII & XIII. 

 
 
 

 

Orla Johansen med en faldskærm 

efter befrielsen i 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orla Johansen fortæller til årsskriftet RANUM STATEN i 2000 om 

bombesprængningen af øvelsesskolen. 

Han var seminarist i Ranum 1941 – 1945. 

 

[Uddrag. -  O.H. har berettet om bl.a. en midlertidig tysk beslaglæggelse af øvelsesskolen 

i Ranum]. 

 

”Skolen rykkede ind og havde lokalerne til 8. oktober 1944. Da blev øvelsesskolen sprængt i 

luften. 

Det var en søndag morgen kl. 3,18. Med et mægtigt brag blev hele midterdelen af bygningen 

sprængt bort. De to gavle stod tilbage. 
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Bygningen var i to etager + udnyttet loftsetage, og gulve og skillevægge hang og dinglede.  

Jeg har mange gange, mens jeg har puslet med dette skriveri, ønsket en dagbog at støtte mig 

til, men jeg har desværre aldrig skrevet dagbog. Dog har jeg indirekte dagbogsblade fra denne 

begivenhed. 

Da vi efter min fars død ryddede op i hans gemmer, fandt jeg et par breve, som jeg skrev hjem 

straks efter bombningen. Dem vil jeg citere fra i uddrag: 

”Det har vel nok været en begivenhedsrig Dag. Ranum er ellers ikke nogen Afkrog. Men lad 

mig begynde med Begyndelsen. Kl. ca. 3.17 blev jeg vækket ved et forfærdeligt Rabalder. Det 

lød, som om en mægtig tung Genstand var dumpet ned på Loftet lige over mig, hvor jeg lå og 

sov. Fra Loftet dryssede der Kalkpuds ned rundt om mig. Jeg stod op og tog lidt Tøj på og gik 

ud for dog at få opklaret, hvad det kunne være. Der var roligt og stille, intet Ildskær var at 

øjne.  

Der var endnu kun få Mennesker på Gaden, rundt om kunne jeg høre Rullegardinerne blive 

rullet op og Vinduer åbnet. Men hvad der var sket, kunne jeg ikke blive klar over, der var intet 

at se eller høre - jeg ventede jo, at der var et eller andet, som var sprængt i Luften, og at det så 

skulle brænde bagefter; men der var mærkværdigt roligt. 

Jeg tænkte så, at det måske kunne være en Mine ude på Kysten. I alt Fald måtte det da klare 

sig, når det blev Dag. Jeg gik så i Seng igen. 

Der gik imidlertid kun ganske kort Tid, så kom en af Præpperne, som bor her, og bankede på 

mit Vindue; han havde fået at vide, at det skulle være Skolen, som var blevet sprængt i 

Luften. 

Jeg stod da op og gik med ham for at se, om det skulle være rigtigt. 

Og ganske rigtigt! Der stod vor Skole (altså ikke Seminariet, men Børneskolen), der Dagen 

før havde dannet Rammen om en Flok muntre Børns Arbejde - og om vort med - den stod nu 

som en Ruin. 

Hele Midterpartiet var sprængt bort, tilbage stod kun et Stykke af hver Ende og så 

Gymnastiksalen, der er bygget til den ene Ende af Skolen og vinkelret på denne.- Et sørgeligt 

Syn! Allerede før vi kom til Stedet, fandt vi Træstykker, der var slynget bort. I 

Seminariehaven var Træernes Blade dækket af et gråhvidt Lag Kalkstøv. Flere Steder havde 

flyvende Træstykker skrællet Bark af Træerne eller hugget Grene af. 

Og så selve Bygningen! I Midten dette gabende Hul, hvor Murbrokker og Bjælker lå Hulter til 

Bulter. Hængende ned fra begge Sider: Tag, Bjælker, Gulv o.l. (Det er en 3-Etagers Bygning, 

2 Etager + en Loftsetage); i Gymnastiksalen og den Del af Bygningen, som stod tilbage, var 

alle Ruder knust. På Gården ved Gymnastiksalens Læside lå Glasstumperne som Strøsukker 

på en Lagkage. Selvom det var månelyst, og man tydeligt kunne få et Indtryk af 

Ødelæggelsens Vederstyggelighed, var det dog først om Dagen, at man kunne se alle 

Enkelthederne. 

Der var på dette Tidspunkt allerede kommet mange Mennesker til Stede, og Sognefogeden fik 

da foretaget en Afspærring; man kunne jo ikke vide, om der evt. skulle være en Bombe mere.  

Jeg gik så Hjem og gik i Seng igen. Da jeg op ad Formiddagen skulle op at se det ved Dagens 

Lys, var der kommet en C.B.U.-Kolonne fra Hobro (vel en 20-30 Mand). De var nu i fuld 

Gang med at rydde op bistået af Seminarister. Forstanderen og Kolonnens Chef havde nemlig 

opfordret til at tage fat og hjælpe til. Jeg var jo søndagsklædt - hvid Flip o.s.v. - og havde ikke 

tænkt mig, at der skulle ryddes op så omgående. Nå, jeg kunne ikke gå der og spille fin 

Mand. Jeg kom hjem og fik fat i noget gammelt Tøj, som Krøldrups havde hængende, og som 

jeg havde brugt, da jeg bar Tørv ind, Overalls, blå Jakke og Kasket. Jeg fik mine gamle 

Lærredssko fundet frem, Jeg så vist lidt miserabel ud. Det var helt morsomt at se ens 

Kammerater, nogle i højst besynderlige Dragter, svedige og snavsede. Næsten alle mandlige 
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Seminarister var i Arbejde, og man kunne også se Piger, der rakte en hjælpende Hånd. 

Afbrudt af en Middagspause (Vi fik Hare på vort Pensionat!) arbejdede vi til Kl. 5. C.B.-erne 

overnatter her i Byen, og i Morgen Kl. ca. 8 tager vi fat igen. Vi skulle vist kunne blive færdig 

til Middag. Når vi er færdige, får vi Efterårsferie en Uge. Der vil jo ikke blive megen 

Arbejdsro den kommende Tid. 

Det er vel nok en urolig Tid at læse i; det er ikke alene de mange Afbræk i vort Arbejde, som 

vi får (Lukning på Grund af Børnelammelse og lignende), men også i den Tid, vi kan gå på 

Klassen, er der så meget til at optage vore Tanker, så det kniber med at koncentrere sig om 

Arbejdet. Men det går vel. 

Jeg rejser ikke hjem i denne Efterårsferie, jeg har jo lige været hjemme og har hårdt brug for 

min tid, og der bliver muligvis Standsning senere igen. 

Man gisner naturligvis om, hvem der kan have gjort det. Det synes ganske udelukket, at 

danske Kredse kan have Interesse i, at denne Bygning bliver sprængt- og så kan enhver jo for 

øvrigt danne sig sin egen Mening herom! 

Gerningsmændene er for øvrigt blevet set; de var i Bil. 

Nå, nu er klokken 1,10, så det er vist Sengetid, men jeg syntes, jeg ville have dette skrevet. 

Jeg har også i Aften været ude at drikke Kaffe hos en af mine Kammerater. Han havde fået en 

Del Kage, og da han så pludselig får at vide, at han kan rejse Hjem, skulle det jo spises. (Der 

er aldrig noget så galt, at det ikke er godt for noget, siger man. 

Kærlig hilsen. Orla.« 

Fra et brev sendt nogle dage senere citerer jeg: 

”Ja, den her Gang har jeg heldigvis ikke så meget at fortælle om som sidste Gang. Med 

Hensyn til Skolen, så blev C.B.U.-erne her til Mandag Aften. Vi arbejdede også både  

Søndag og Mandag. Vi samledes Mandag Morgen på Seminariet til Morgensang, hvorefter 

Forstanderen sagde lidt i Anledningen - og så tog vi fat igen. Det var ligefrem en Glæde at 

opleve et sådant Arbejdsfællesskab. Alle arbejdede med, både Lærere og Elever. Pigerne 

ordnede det reddede Skolemateriel, Bøger o.l., tørrede af, vaskede af o.s.v., og da de så var 

færdige med det, kom de over og hjalp os med at rydde op. I skulle have set dem. Piger fra 

Byen med fine Frøkenhænder stå og lange Mursten! Der blev dannet lange Rækker inde fra 

Bygningen og ud på Plænen eller ud i Skolegården, og så gik Sten og Brokker o.1. fra Hånd 

til Hånd for til sidst at havne i en stor Stabel. 

Jo, jo! Det er nu alligevel Kærnepiger, vi har heroppe. 

Mejeriet var så elskværdig at sørge for, at vi kunne få et varmt Bad, da vi var færdige.” 

Hermed slutter referatet af de ca. 55 år gamle breve, og jeg fortæller efter erindringen. 

Det var egentlig Seminariet, der skulle sprænges, men Øvelsesskolen er mere synlig fra vejen, 

og på dens facade stod stadig de gamle sortmalede jernbogstaver: KONGELIGT 

SKOLELÆRER - SEMINARIUM, så en månelys efterårsnat var det let at tage fejl.” 
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Jens Juul 
 

 

F. 17/12 1899 i Grenaa – d. i Ranum 1/3 1984. 

 
Seminarielærer i Ranum 1933 - 1970. 

Luftværnschef i Ranum under krigen.  
 

Modstandsmand. Gik ”under jorden” i februar 1945. 
 

 

 
 

                                       Fot. ca. 1950. 
 

 

 

NB: 

Jeg har flere båndoptagelser, hvor Jens Juul og hans kone  ca. 1980 meget  

levende fortalte om begivenheder under Besættelsen.  

 

[Vil senere blive indsat]. 
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                                                                                Jens Juul  

 

 

Jens Juul og andre modstandsfolk i Løgstør et par dage efter befrielsen. 
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Niels Kjær 
 

 

 

F. i 12/2 1889 i Fredericia – d. i Ranum 1/12 1972. 

 
Seminarielærer i Ranum 1921 - 1954. 

 
Modstandsmand. Han lod bl.a. opbevare våben i brønden bag sin bolig 

”Grinden” (nuv. Søndergade 34). Han måtte gå ”under jorden” i april 
1945. 

 

Niels Kjær har i artikler beskrevet Ranum under krigen. 
 

 
 

 
 

                               Fot. ca. 1950. 
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Kristensen, Aage Niels 
Bjerre 
 

 

F. 11/1 1913 – d. 31/3 1973 
 

Seminarielærer og leder af Øvelsesskolen 1. februar 1937 – 1. februar 

1963. 
 

”Bjerre” var leder af en illegal nedkastningsgruppe og måtte gå ”under 

jorden” i april 1945. 
 
 

 
 

                                          Fot. 24/6 1945. 
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Poul Henrik Pedersen – ”PH” 

[Se særskilt indsat beretning]. 

 

 

 

Laurids Kristian Moustgaard 

Poulsen 
 

 

F. 24/3 1905 i Ramme - d. 28/2 1945. 

 

Dimitteret 1932 fra Ranum Statsseminarium. 

 

Frihedskæmper. I 1944 taget af Gestapo. 8 måneder i Frøslev-lejren.  

Død på Statshospitalet i Sønderborg. 

                     

 

 

 [Udsnit af dimissionsbillede 1932]. 
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”BAANDET”, Maj-juni 1945, 19. Aarg. Nr. 2, side 5. 

[Medlemsblad for Ranum Seminariums Elevforening]. 
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Sørensen, Sven Børge 
 

 

 

F. 21/8 1922 i Skals – d. ca. 2005. 

Dimitteret fra Ranum Statsseminarium i 1945. 

 

 

 
 

                                   S.B. Sørensen fot. ca. 10/10 1944 ved 
                                   den bombesprængte øvelsesskole. 
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Skrevet af Sven B. Sørensen i 1999. 
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Skrevet af Sven B. Sørensen ca. 1999. 
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