Befrielsen

Kilde 2a: Fyns Social-Demokrat 6. maj 1945
Langvarig ildkamp på Bolbro Bakke
Men lad os skildre begivenhederne i den rækkefølge, hvori de forekom.
Omkring 15-tiden indløb en pludselig meddelelse fra Middelfart til de
odenseanske frihedskæmpere om, at de 14 biler med Hipofolkene var på vej
til Odense. Ledelsen beordrede straks det forhåndenværende mandskab
afsted mod Middelfart, og to biler med hver fem mand suste gennem
Vesterbro og ud af Middelfartvej. Allerede på Bolbro bakke stødte
frihedskæmperne sammen med Hipofolkene, og begge parter gik omgående i
dækning og beskød hinanden. Kort efter kom en Falck-ambulance susende ud
af Middelfartvej for at hente den første sårede frihedskæmper. Snart
efter kørte forstærkning efter forstærkning af frihedskæmpere ud mod
Bolbro Bakke. De kom i små biler og en omnibus, samt lastbiler, der var
påmonteret rekylgeværer. En af lastbilerne kom således i åben ildkamp
med hipofolkene, der sendte en salve mod den. Flere kugler gik gennem
taget og vindspejlet. Chaufføren fik – så vidt vi har kunnet få oplyst –
på denne måde den ene arm såret af en kugle, der også molestrede bilens
rat. En frihedskæmper, der stod på bilens lad, fik et alvorligt sår i
brystet og sank sammen. Han blev omgående lagt over på en lastbil og
sammen med en kammerat, der var såret i foden, gik turen i susende fart
ind mod byen. På broen over jernbanen blev de to sårede skiftet over i
en Zone-ambulance.

Kilde 2b: Fyens Stiftstidende 6. maj 1945
Også kampe i byens omegn
Samtidig med kampene inde i byens gader var der drabelige ildkampe i
Bolbro og på Middelfart Landevej. Modstandsbevægelsen havde fået
meddelelse om, at flere Hipofolk var på vej mod byen, og man sendte
straks styrker ud for at møde dem. De første biler mødte man ved Bolbro
og gik omgående til angreb, medens andre hold af frihedskæmpere kørte
videre ud af landvejen og blev indviklet i kampe omkring Stegsted og
Blommenslyst.
Nogle Kilometer ude på Middelfart Landevej skete der en meget
beklagelig episode. Mostandsbevægelsen i Odense havde meddelt Middelfart
om kampene i byen, og en gruppe forlod straks Lill ebæltsbyen og satte
kurs mod Odense i lastbiler. En gruppe Hipo-folk opdagede, at der
pludselig kom frihedskæmpere fra begge sider, og det lykkedes dem at
lokke frihedskæmperne i et baghold, således at Middelfart-gruppen og
Odense-gruppen kampe mod hinanden. Derved dræbtes desværre en
frihedskæmper fra Odense og 2 fra Middefart, inden man opdagede
fejltagelsen.

Kilde 2c: Modstandsmand, kaptajn Svend Aage Kochs beretning om
skyderierne på Bolbro Bakke
”… pludselig ser vi en lastvogn komme op ad bakken, og på ladet kan vi
se nogle folk med mørke hjelme. Jeg tror, at det er den omtalte gruppe
Hipo-folk og beordrer ildåbning mod vognen for at standse den, hvilket
også lykkes, men kort derefter bliver vi klar over, at det var en styrke
af modstandsstyrkerne fra Middelfart, der havde forfulgt Hipo-folkene.
Med beklagelse måtte vi erfare, at en af Middelfartfolkene var såret, og
han døde senere på sygehuset. Jeg er aldrig blevet klar over om de skud,
der bl.a. dræbte Orla Christensen kom fra bilen, eller om der har været
andre impliceret i skudvekslingen”.

