Ove Bak

Ranum Øvelsesskole bombesprængt
8. oktober 1944.
Klokken 03.18 natten mellem lørdag den 7. og søndag den 8. oktober 1944 blev
statsøvelsesskolen i Ranum ødelagt ved en bombesprængning.
Sprængningen blev foretaget af danskere i tysk tjeneste: Henning Emil Brøndum - og
”Peter-Gruppen”, hvis medlemmer havde dæknavnene ”Peter”, ”Walther”, ”Otto”
og ”Johan”.
Aktionen var en gengældelse for, at flere lærere og seminarister havde udført illegalt arbejde.
Derfor ville de nævnte personer sprænge seminariet i luften.
De så indskriften

Kongeligt Skolelærer.Seminarium
på den bygning, som indtil 1934 havde været seminarium, men fra da af var børneskole.

Gruppen anbragte en bombe i en kuffert i fysiklokalet efter at være kommet ind gennem et
ituslået vindue. De tændte en langsomt brændende tændtråd og forsvandt. Ca. 5 minutter
senere skete en kraftig eksplosion, som totalt ødelagde den midterste del af den store bygning.
Dagen efter gik en oprydning i gang udført af en CB-udrykningskolonne fra Hobro, der blev
hjulpet af lærere og seminarister, som dog ikke havde adgang til nedstyrtningsfarlige
områder.
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To øjenvidneberetninger om bombesprængningen af
øvelsesskolen i Ranum:
Thorkild Bach berettede til årsskriftet RANUM STATEN i 2000.
Han var søn af seminarielærer B.K. Bach, som boede ganske tæt ved skolen.
I 1944 var han en halvvoksen dreng.
Huset (Lien 1) blev nedrevet i 2012(?). På stedet har Efterskolen nu en parkeringsplads over
for indgangen til gården ved skolebygningen fra 1950.

”Den 8. oktober 1944 kl. 03.14 lød der et øresønderrivende brag i Ranum. Jeg lå og sov i det gule hus

i østværelset ud mod den gamle skole. Jeg for ud af sengen. Men hvad var sket? Kalkstøv
mættede luften. I mørket fik jeg det vigtigste tøj på og løb ud. Men jeg kunne ikke finde ud af,
hvad der var sket. Det eneste, jeg vidste, var, at glasstumper fra vinduet borede sig ind i
væggen over mit hoved. Jeg løb over mod Nørregade. Luften var tyk af kalkstøv.
Pludselig opdagede jeg folk, som kom mod mig. Vi løb alle sammen over mod den gamle
skole. Der mødte os et forfærdeligt syn. Hele hovedbygningen var sunket helt sammen. Det
var ellers en stor bygning i to-tre etager. Det var murbrokker alt sammen.
Seminarielærer Jens Juul kom også - han var civilforsvarsleder. Så han havde jo et vist ansvar
i sådanne sager. Der stod vi så alle sammen og kikkede på den gamle skole. Spørgsmålet var
nu, om der evt. var flere bomber derinde. Men så var det, at mor tilbød at gå derind for at
undersøge sagen. Jens Juul forbød dog, at hun gik derind, så det blev der ikke noget af.
Den følgende oprydning deltog jeg også i. Mange elever var med til at rydde op på grunden.
Det tog lang tid, og først i 1950 stod så en ny skole færdig.”

Orla Johansen fortalte til årsskriftet RANUM STATEN i 2000.
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.
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 laa 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 faa
opklaret, hvad det kunne være. Der var roligt og stille, intet Ildskær var at øjne.
Der var endnu kun faa Mennesker på Gaden, rundt om kunne jeg høre Rullegardinerne blive rullet op
og Vinduer aabnet. 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 saa skulle brænde
bagefter; men der var mærkværdigt roligt.
Jeg tænkte saa, at det maaske kunne være en Mine ude på Kysten. I alt Fald maatte det da klare sig,
naar det blev Dag. Jeg gik saa i Seng igen.
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Der gik imidlertid kun ganske kort Tid, saa kom en af Præpperne, som bor her, og bankede paa mit
Vindue; han havde faaet 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 (altsaa 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 saa 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
graahvidt Lag Kalkstøv. Flere Steder havde flyvende Træstykker skrællet Bark af Træerne eller hugget
Grene af.
Og saa selve Bygningen! I Midten dette gabende Hul, hvor Murbrokker og Bjælker laa 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.
Paa Gaarden ved Gymnastiksalens Læside laa Glasstumperne som Strøsukker paa en Lagkage.
Selvom det var maanelyst, og man tydeligt kunne faa et Indtryk af Ødelæggelsens Vederstyggelighed,
var det dog først om Dagen, at man kunne se alle Enkelthederne.
Der var paa 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 saa 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 bistaaet 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 saa omgående. Naa, jeg kunne ikke gaa 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, blaa Jakke og Kasket. Jeg fik mine gamle Lærredssko fundet frem, Jeg saa vist lidt
miserabel ud. Det var helt morsomt at se ens Kammerater, nogle i højst besynderlige Dragter, svedige
og snavsede. Næsten alle mandlige Seminarister var i Arbejde, og man kunne ogsaa se Piger, der rakte
en hjælpende Haand. Afbrudt af en Middagspause (Vi fik Hare paa 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. Naar vi er færdige, faar vi Efteraarsferie en Uge. Der vil jo ikke blive megen
Arbejdsro den kommende Tid..
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 saa kan enhver jo for øvrigt danne
sig sin egen Mening herom!
Gerningsmændene er for øvrigt blevet set; de var i Bil.
Naa, nu er klokken 1.10, så det er vist Sengetid, men jeg syntes, jeg ville have dette skrevet.
Kærlig hilsen. Orla.«
Fra et brev sendt nogle dage senere citeres:
»Ja, den her Gang har jeg heldigvis ikke saa meget at fortælle om som sidste Gang. Med Hensyn til
Skolen, saa blev C.B.U-erne her til Mandag Aften. Vi arbejdede ogsaa baade Søndag og Mandag. Vi
samledes Mandag Morgen paa Seminariet til Morgensang, hvorefter Forstanderen sagde lidt i
Anledningen- og saa tog vi fat igen. Det var ligefrem en Glæde at opleve et saadant
Arbejdsfællesskab. Alle arbejdede med, baade Lærere og Elever. Pigerne ordnede det reddede
Skolemateriel, Bøger o.l., tørrede af, vaskede af o.s.v., og da de 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 staa og lange Mursten! Der blev dannet
lange Rækker inde fra Bygningen og ud paa Plænen eller ud i Skolegaarden, og saa gik Sten og
Brokker o.1. fra Haand til Haand for til sidst at havne i en stor Stabel.
Jo, jo! Det er nu alligevel Kærnepiger, vi har heroppe.
Mejeriet var saa 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.
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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!.”

Aviser i Nordjylland skrev følgende:
NB. Det var forbudt at antyde, at tyskerne eller danske nazister kunne være ansvarlige
for bombesprængningen!
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Seminarieforstander Aage Morvilles indberetning om
bombesprængingen af Øvelsesskolen:

Afskrift ved seminarielærer Niels Kjær [1948].
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Her vises en samling fotografier optaget den 8. oktober 1944
og de følgende dage.
De maskinskrevne forklaringer er af lektor Skjold Hansen.
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Forsiden

Havesiden

Murer Martin Nielsen & pedel Frederik Myrup. Midt i billedet ses gymnastikfløjen.
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C.B.-udrykningskolonne fra Hobro.
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Seminarielærerne Holger Pedersen, Carl Hoë Andersen, Jens Juul & en C.B’er.
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Yderst til højre seminarielærer Skjold Hansen.

Seminarieelev Svend Børge Sørensen (dimit. 1945).

14

Ove Bak

Den i 1913 tilbyggede gymnastiksal ses til højre.
Bomben havde været anbragt i fysiksalen (nederst til højre i billedet).

Gymnastiksalen kunne bevares, selv om den var slemt ramponeret.
Resten af bygningen blev fjernet.

15

Ove Bak

16

Ove Bak

Gymnastiksalen efter at østgavlen var tilmuret. Et bade/omklædningsrum er ved at blive
opført ved gavlen.
Skolebygningen er under nedbrydning.
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Udsigter fra det øverste af skolebygningen mod Seminarievej.
Huset på den anden side er ”Frk. Smitts Hus” (nedrevet 1961).
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Der blev samlet store mængder brædder og bjælker til genbrug eller brændsel. Murstenene
blev stablet til genbrug. Der var jo krigstid og mangel på mange ting. En del regulært affald
blev kørt til byens store og dybe grusgrav, der lå, hvor vi nu har haven ved Søndergade nr. 42.
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Fotografierne i denne billedsamling er optaget af seminarister. Mange af dem er muligvis
optaget af Knud Larsen (dimit.1945).
Billederne findes i Ingrid Bisgaards fotoalbum (se overstående), og samlinger, som har tilhørt
Anne Marie Fuglsang-Damgaard og Skjold Hansen.

24

Ove Bak

B.K. Bachs hus.

Gymnastiksalen
(5 store vinduer)

Bade/omklædningsrummet
(to høje skorstene)

Flyfoto (Sylvest Jensen, Kgl. Bibliotek) sommeren 1946.
Den bombesprængte øvelsesskole var nu helt fjernet.
På grunden opførtes 1949/50 en ny, trefløjet øvelsesskole.
Gymnastiksalen og baderummet blev fjernet i 1965.
Huset (med 3 synlige vinduer) foran gymnastiksalen er en gammel lærerbolig, som blev
nedrevet i løbet af 1940’erne.
B.K. Bachs hus blev nedrevet i 2012 (?).
Huset med skorsten og gavl vendt mod gymnastiksalen findes endnu og bruges af
Efterskolens pedel. Det er en gammel lærerbolig fra Ranum Seminariums første tid, som
i begyndelsen af 1900-tallet blev indrettet til toilet for det daværende seminarium. Det er en
af Ranums ældste bygninger (- måske den ældste!)
Den lange bygning på plænen er krigsårenes tørveskur, der også ses på nogle af fotografierne
fra 1944. Det blev fjernet i løbet af 1940’erne.
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