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HORSENS - Jan Matulewskis påstand om, at
de to frihedskæmpere
Henry og David blev
henrettet af tyskerne i
februar 1945, er ikke
rigtig.
Det er kernen i to henvendelser, Horsens Folkeblad har haft efter artiklen
i fredags-avisen.
Her fortalte Jan Matulewski om sine oplevelser i
Horsens i krigens sidste
måneder. Han er polak af
fødsel, men blev tvangsudskrevet til den tyske hær.

SpørgsmåIstegn
Den 10. februar 1945
blev de to lokale frihedskæmpere Georg Walther
Andersen - med
dæknavetHry-gDidVan
Jensen skudt af tyskerne
under en aktion mod jernbanen ved Bygholm-viadukten.
Lige siden har det vret
opfattelsen, at de to blev
dræbt i åben kamp, men
det har Jan Matulewski
altså sat spørgsmålstegn
ved.
Han mener - som det
fremgik af fredags-avisen at de to blev taget til fange
og derefter henrettet af tyskerne

Rystet kollega
Artiklen har Met to til at
reagere, Kristian Juul og
Hagbard Hansen. Begge
siger de, at Jan Matulewskis udlægning af begivenhederne er forkert.
Kristian Juul fortæller,
at han dengang arbejdede
på Horsens Markfrø. 10.
februar 1945 dukkede en
kollega, Aage Matz, op, tydeligt chokeret.
- Han fortalte, at han p5
vej til arbejde havde set to
danskere blive skudt p5
skråningen ved Bygholmviadukten.
En henrettelse var der
ikke tale om. De to blev
dræbt, mens de forsøgte at

Arealet ved Bygholm-viadukten, hvor dramaet fandt
sted for 50 år siden. Det var skiftesporene syd for broen,
der var Henry og Davids Ifølge Hagbard Hansen
blev liget af Henry bagefter fundet ved vagtskuret
bane-arealet, mens David naede over sporene og lidt
væk, inden han blev dræbt. Krydserne markerer de to
steder.
komme
siger Kristian Juul.
Han tilføjer, at hvis de to
danskere var blevet taget
til fange, ville det mest naturlige vel have vret, at
tyskerne havde forsøgt at
"klemme noget 'ud af dem"
om modstandsbevgelsen
i Horsens.

Ambulancerne
Hagbard Hansen, som i
1945 var 16 Sr gammel, husker, at han gik hjemme i
Løvenørnsgade, da han
hørte skud fra jernbaneområdet. Han lob op til
stationen, fordi han var
bange for, at der skulle
re sket noget med bans far,
som var ekstra-arbejder på
banen.
- Mens jeg stod og snakkede med min far, kom
Falcks ambulancer, forHagbard Hansen.
De kørte via stationen ud
til den sydligste ende af
perronerne, og herfra blev
ligene af Henry og David
hentet.

Vagtskuret
Hagbard Hansen fortsætter:
- Hvis de to - som Jan
Matulewski siger - blev
skudt ved et vagtskur oppe
på broen, ville det mest naturlige have vret at lore
derop med ambulancerne.
Hagbard Hansen bruger
netop vagtskuret som et

eksempel på, at Jan Matulewski husker forkert.
- Vagtskuret 15 nemlig
ikke på broen, men nede på
banen, lige ved siden af
den ene bropille.

Skudt
På baggrund af samtaler
med bl.a. folkene på banen
har Hagbard Hansen stykket følgende udlægning af
begivenhederne dengang
sammen:
Henry og David var afsted for at sprænge sporskifterne, der 15 på banelegemet lidt syd for viadukten. Af en eller anden
grund - måske fordi en
sprængblyant eksploderede for tiden - blev tyskerne
opmærksom på dem. De to
blev fanget og fort mod
vagtskuret.
Ved skuret fik Henry fat
i sin pistol. Han skød en
tysk soldat, men blev
umiddelbart efter selv
skudt. David benyttede
forvirringen til at stikke
af, men nåede kun en snes
meter, så blev han ramt af
skud fra soldater, der var
stationeret oppe på broen.
- Det passer med, at
Henrys lig 15 lige ved vagtskuret, mens Davids lig 15
lidt inde mellem birketrerne, der stod på det
smalle areal mellem Bygholm Parkvej og Bygholm
A, siger Hagbard Hansen.

