Befrielsen
Kilde 3a: Fyns Tidende 6. maj 1945
Tre Hipofolk likvideret i Vindegade. Mislykket Hipoaktion mod arresthuset.
Da de odenseanske frihedskæmpere returnerede, blev de i Vindegade beskudt
fra en bil med tre Hipofolk i tyske marieuniformer. Det kom hipoer dyrt
til at stå! Alle tre blev mejet ned, og vognen bogstaveligt talt
gennemhullet som en si frihedskæmpernes kugler. På vor side var der ingen
tab.

Kilde 3b: Rapport fra modstandsfolk, ”Lund-rapporten”, dateret
d. 5.5.1945:
Under kampene kom pludselig en BMW fra Ansgargade-anlægget beskydende
gaden Ansgargade, Vesterbro og Vindegade. Gruppen optog i forbindelse med
politiets styrker kampen og dræbte 3 Hipo-folk, som formodes at være i
marinens uniformer. Derefter fortsattes kampen ved Ansgargade, hvorefter
gruppen og politiets styrker fik meddelelse om at gå til deres
hovedkvarter.

Kilde 3c: Brev skrevet af H.P. Mørch-Pedersen i dagene efter 5.
maj 1945
… [vi] marcherede sammen med nogle frihedskæmpere ind til byen. Idet vi
drejede om et hjørne, åbnede Hipo ild imod os, men vi nåede at komme i
dækning alle sammen. Fra alle sider blev der fyret mod Hipo, der måtte
trække sig tilbage, tre blev dræbt, og vi havde den ære at være med til at
smide dem op i en lastvogn (ambulancerne blev ikke brugt til Hipo). Da vi
var ved at smide dem op, var der en, der bevægede sig, han fik straks en
salve lige i hovedet, og så faldt der ro over ham.

Kilde 3d: Tidligere modstandsmand og politibetjent om
begivenhederne 5. maj 1945, skrevet i 1979
Både min kollega (fortsat tjenestegørende i Odense) og jeg havde en ”grim
smag i munden” efter skudepisoden i Vindegade. Det ville vi absolut ikke
have haft, hvis der var blevet skudt fra vognen – nu var krigen slut, og
så blev de tre alligevel mejet ned.
Når jeg i mit indlæg siger, at maskinpistolerne ikke havde været
i brug, så mener jeg (det skal indrømmes, det kan fortolkes), at det ikke
var i brug v. episoden i Vindegade. Der lød skud fra Ansgar Anlæg – men
ikke fra vognen under kørslen umiddelbart før krydset, over krydset under
kørslen ad Vindegade og heller efter at vognen var standset. Én (eller
måske to vaklede ud af vognen) og faldt straks om på kørebanen. Ingen af
dem havde mp.er i hånden (hvordan skulle de kunne sætte sig til modværge
efter en så voldsom salve?). Vedkommende indberetter har oplyst en
ukorrekt hændelsesforløb, men det var sikkert ikke bevidst.

