
Mindestenen pa Bygholm-viadukten er et af de steder,
hvor der skal lægges kranse. Stenen er sat over Georg
Walther Andersen og David Vang Jensen, som blev

dræbt under en jernbanesabotage i februar 1945. (Arkiv-
foto)

Vil markere
50-året for bade
1. og 5. maj

Tekst: Chr. Rimestad

Horsens fester to 
gauge for befrielsen

HORSENS - Horsens
får to fest-dage, når  50-
året for Danmarks be-
frielse skal markeres
om små fire måneder.

Byen blev nemlig »
befri-et fra tyskernes
besættelse to gange.

Første gang var belt uof-
ficielt den 1. maj 1945, da

modstandsbevægelsens lo-
kale by-ledelse efter aftale
med den tyske komman-
dant overtog ansvaret for
ro og orden.

Begivenheden havde
baggrund i oplysninger om
en tysk kapitulation, som
senere viste sig at vre
fejlagtige. Så efter nogle ti-
mer i frihed blev byen at-
ter overtaget af tyskerne
og matte ligesom det

øvrige Danmark vente til 5.
maj, før befrielsen blev of-
fi ci el.

Sang i Lunden
Begge befrielser vil blive

markeret, fremgår det af
det oplæg, en lokal ar-
bejdsgruppe har udarbej-
det, og som Horsens

byråds økonomiudvalg har
godkendt.

1. maj-markeringen vil
finde sted ved et store ar-
rangement pa friluftssce-
nen i Lunden med bl.a. al-
sang, teater og taler. I cen-
trum kommer den pensio-
nerede kgl. operasanger
Christian Sorensen, som
stammer fra Horsens og
sang i byen under krigen.

Samtidig arbejdes der pa
at fa statsminister Poul
Nyrup Rasmussen (S) til
Horsens den 1. maj, men
det er endnu usikkert, om
det lykkes.

»Elverskud"
Aftenen for - søndag den

30. april - fejres
befrielsesjubilæet med en koncert i
Klosterkirken, hvor der
synges dansk kormusik.

Klosterkirken kommer
også i brug torsdag den 4.
maj om aftenen - det tids-
punkt for 50 år siden, hvor
budskabet om befrielsen
kom. Aften starter med
kransenedlæggelse ved
mindestenen ved kirken,
og bagefter er der minde-
gudstjeneste. Desuden vil
der denne aften vre lys i
vinduerne i de offentlige
bygninger, og byrådet op-
fordrer til, at private gør
det samme.

Fredag den 5. maj
nedlægges der kranse ved
mindesmrkerne fra kri-
gens tid, og der arrangeres
optog gennem byen. Det
slutter ved Vor Frelsers
kirke, hvor der vil være
koncert med et af de mest
danske stykker musik,

som findes, nemlig Niels
W. Gades »Elverskud"

Udstillinger
Ud over arrangementer-

ne omkring 1. og 5. maj er
der planlagt en række an-
dre aktiviteter. Ja, det
første projekt er allerede rea-
liseret: Arets lokalhistori-
ske kalender har motiver
fra besættelses-årene.

De lokale aftenskoler
forbereder en serie fore-
drag, og born- og ungefor-
valtningen planlægger
sammen med biblioteket,
museerne og byarkivet en
rkke tilbud til kommu-
nens skolebørn.

Udstillinger
Rundt i byen vil være en

række udstillinger. Biblio-
teket vil fortælle om ver-
denskrigens betydning for
årene efter, Horsens Mu-
seum laver en udstilling
om hverdagen under be-
sttelsen, Byarkivet vil vi-
se ikke tidligere offentlig-
gjorte billeder fra lokale
sabotager, og Industrimu-
seet vil koncentrere sig om
de illegale blade. Disse ud-
stillinger åbner i løbet af
april.

Økonomien bag de man-
ge projekter er en bevilling
fra Horsens kommune pa
200.000 kr.
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