Befrielsen
Kilde 5a: Fyens Stiftstidende 6. maj 1945
… Kort efter gik en del Hipofolk i stilling ved telefonbygningen, hvorfra
de bestrøg Flakhaven og rådhuset med deres maskingeværer.
… I omtrent en times tid holdt Hipofolkene stillingen i
telefonbygningen, men andre var trukket ned ad Klosterbakken og ned gennem
Mageløs til Kongensgade.
… Medens alt dette stod på, fortsatte kampen Flakhaven og
Klingenberg, og det lykkedes efterhånden de tapre folk på rådhuset at slå
Hipoerne tilbage, således at de måtte søge ned i Klosterhaven og
Læseforeningens Have.

Kilde 5b: Fyns Tidende 6. maj 1945
Da Flakhaven forvandledes til en slagplads
Fantastiske scener og forbitrede kampe i byens centrum g ennem et par timer
Ved 17-tiden kulminerede Hipoaktionen i et kraftigt angreb på
politistationen, og i de næste to timer var Odense Bys Centrum at
sammenligne med en regulær valplads, hvor projektiler af alle arter
svirrede gennem luften, medens håndgranaternes drøn rystede husene.
Som allerede nævnt brugte Hipoerne dirty trick som at udstyre sig
med armbind, der lignede frihedskæmpernes, og det må antages for givet, at
disse lyssky elementer har rettet deres våben mod de tyske vagter ved
KFUM’s bygning på Klosterbakken. I hvert fald varede det ikke længe, før
tyskerne her åbnede en kraftig ild, der gjaldt frihedskæmperne, og i løbet
af få sekunder frembød Flakhaven et fantastisk skue.

Kilde 5c: Min skole og legekammerat Bent Larsen, Sct. Hansgade,
Odense.
Af Ole Kuhnau Andersen. Beretningen er skrevet i 2016.
Den dag [5. maj 1945] var jeg sammen med min bror taget op til Flakhaven
for at se festligheder i forbindelse med Tyskernes kapitulation. Ud for
politigården var der mange mennesker, der ville se frihedskæmpere komme
kørende i lastbiler, hvor der på ladet stod stikkere og andre, der havde
haft omgang med Tysk Værnemagt.
Der på stedet mødte jeg Bent, som var sammen med sin mor. Da vi
jo kun var otte år og ikke så høje gik vi op på no gle trapper til en
ejendom lige overfor porten ind til Politigården, for bedre at se hvad der
foregik. Pludselig kunne der høres skyderi fra Vestergade, og nogen råbte
væk-væk tyskerne kommer.
Det medførte et stort virvar, idet der jo var flere tusinde
mennesker på og omkring Flakhaven. Alle løb derfra for at finde skjul. Min
bror løb over til Skt. Knuds Kirke, men der var mas for at komme derind.
Så jeg løb videre sammen med Bent og hans mor ned ad Klosterbakken, til
elværket, men der blev der også skudt.
Jeg var kommet et godt stykke foran Bent og hans mor, så da jeg
vendte mig for at se, hvor de blev af, så jeg at Bent var faldet og hans
mor prøvede at rejse ham. Det var det sidste jeg så til Bent og hans mor.
På det tidspunkt vidste jeg ikke, at Bent var ramt af skud.
Dagen efter tog jeg hen i Sct. Hansgade for at træffe Bent. Jeg
ringede på. En dame åbnede og jeg spurgte om jeg traf Bent hjemme. Nej,
sagde damen, det gør du ikke. For Bent lever ikke mere. Og så lukkede hun
døren.
Der stod jeg otte år gammel med den besked. Dette er, hvad jeg
oplevede den 5 maj 1945.

Kilde 5d: Generalrapport fra modstandsbevægelsens 5. kompagni om
skyderierne 5. maj, bl.a. ved elektricitetsværket. Udarbejdet i
1945.
… Det skulle imidlertid ikke gå så let. Kl. 16.55 hørte føreren
for elektricitetsværksgruppen råbet: ”De skyder”. Det var begyndelsen til
den ildkamp, der de følgende to rasede i byens centrum og gjorde gaderne
mennesketomme. Det varede nogen tid, inden man fra elektricitetsværket
kunne få frit skudfelt, da mange civile i forvejen var samlet på
Klosterbakken. En del søgte elektricitetsværkets tilflugtsrum. En dreng
fik skudsår i hovedet. Af vore folk på værket, som deltog ivrigt i
skydningen mod KFUM, blev kun én såret i foden (Robert Pedersen). Der blev
straks ringet efter ambulance (gennem luftværnstelefonen) til disse to,
men den kom på grund af skydningen først frem kl. 18.30. Halvdelen af
elektricitetsværksafdelingen var gået hjem til forplejning.

