Byvandring: ”Hipos angreb på Odense”
1.

Krydset Vindegade/Vesterbro/Ansgargade
Den 5. maj 1945 blev tre tyske marinesoldater dræbt af danske
modstandsfolk, da de kom kørende i en bil fra Ansgargade i retning ad
Vindegade. Bilen gik i stå ved Aktiebageriet (Fakta).

2. Flakhaven/domkirken
Om eftermiddagen den 5. maj 1945 udbrød der voldsomme skyderier i det
centrale Odense. Politistationen i rådhusbygningens nederste etage blev
beskudt, og politifolkene, som indtil den 8. maj var underlagt
modstandsbevægelsen, besvarede ilden.

3. Albani Torv
På Albani Torv blev der også skudt, men det vides ikke med sikkerhed, hvem
der skød. Ifølge aviserne ankom en stor gruppe hipofolk i 14 biler til
Albani Torv og begyndte at skyde på civile og modstandsfolk, og nogle af
hipofolkene kravlede op i kirketårnet og skød derfra. Denne udlægning af
historien er dog tvivlsom, og nogle dage senere dementerede
modstandsbevægelsen, at Hipo-folk havde skudt fra kirketårnet.

4. Albanigade/ ved domhuset
Området omkring Domhuset på Albanigade var først på dagen den 5. maj
1945 fyldt med civile, der var kommet for at se de arresterede blive
stillet offentligt til skue. Der blev råbt og spyttet efter dem,
inden de blev ført ind i arresten. Om eftermiddagen blev området
omkring domhuset også inddraget i de voldsomme skyderier.

5. Eventyrhaven/Klosterhaven. Mindestene for faldne den 5.

maj 1945.
Skyderierne den 5. maj 1945 i Odense kostede 23 mennesker livet – 11
modstandsfolk og 12 civile. Særligt voldsomt gik det for sig i
Klosterhaven/Eventyrhaven. Den 30. marts 1946 blev der afsløret otte
mindesten for dem, der blev dræbt her.

Mindestene er nedfældet der, hvor de blev dræbt:
Oscar Rasmus Aage Nielsen (1909-45) Placeret ved Realkredit Danmarkbygningen
Oscar Nielsen var født i København. Han arbejdede som fyrbøder. Fra
efteråret 1943 fungerede han som gruppeleder i 2. Kompagni i Odense.
Han deltog i illegalt bladarbejde og sabotage. Han er begravet på
Fredens Kirkegård, Odense.
Victor Emanuel Willer (1912-45) Placeret ca. midt på græsplænen
Victor Willer var født i Odense. Han arbejdede som portner. Han var
medlem af Danmarks Kommunistiske Parti og deltog i illegalt
bladarbejde. Han blev i efteråret 1943 tilknyttet
modstandsbevægelsens 3. Kompagni i Odense. Han blev hårdt såret den

5. maj 1945 og døde 8 dage senere. Han er begravet på Assistens
Kirkegård, Odense.
Arne Reumert Poulsen (1926-45) Placeret tæt ved hækken til
Klosterhaven
Arne Poulsen var født i København. Han var landbrugselev på
Blangstedgård, hvor han blev tilknyttet en militærgruppe. Han deltog
i våbenmodtagelser. Han blev hårdt såret den 5. maj 1945 og døde
dagen efter. Han er begravet på Assistens Kirkegård, Odense.
Lars Sigurd Hansen (1917-45) Placeret tæt ved hækken til Klosterhaven
Lars Sigurd Hansen var født i Svanninge Sogn. Han arbejdede fra
efteråret 1943 som reservepolitibetjent i Odense. Han var tilknyttet
4. deling af politiets modstandsgrupper. Han gjorde tjeneste ved
jernbanebevogtningen i Odense. Han er begravet på Fredens Kirkegård,
Odense.
Helmuth Arne Helge Madsen (1918-25). Placeret ved indgangen til
Klosterhaven
Helmuth Madsen var født i Odense. Han arbejdede som støberiarbejder.
I foråret 1943 begyndte han sit illegale arbejde og blev tilknyttet
en militærgruppe under 2. Kompagni. Han var halvdelingsfører og
rejste rundt og instruerede i våbenbrug og sprængstoffer. Han er
begravet på Assistens Kirkegård, Odense.
E. Steen Larsen (1900-45). Placeret ca. midt i Klosterhaven
E. Steen Larsen var ingeniør, født i Horsens. Han blev dræbt som
civilperson.
Ejnar Agerholm (1906-45). Placeret i Klosterhaven tæt ved døren til
Historiens Hus
Ejnar Agerholm var født i Nykøbing Mors. Efter tjeneste ved
garderhusarregimentet havde han en aktiv boksekarriere. I 1937 blev
han ansat som politibetjent i Odense. Fra 1942 fungerede han som
kriminalbetjent. I oktober 1944 blev han tilknyttet politiets
modstandsgrupper. Han deltog ikke aktivt i det illegale arbejde, idet
han var for kendt et ansigt i byen. Han er begravet på Assistens
Kirkegård, Odense.
Poul Otto Kleis (1924-45). Placeret på Klosterbakken lige ved
indgangen til Historiens Hus’ bygning.
Poul Otto Kleis stammede fra Kolding og arbejdede som flyttemand. Han
blev dræbt som civilperson.

6.

Klosterbakken/Elektricitetsværket/KFUM-bygningen

Området omkring Klosterbakken var et af de steder, hvor der var voldsomme
skyderier. Fra KFUM-bygningen, der lå lige over for Klosterhaven og
Eventyrhaven (billedet øverst til højre), blev der skudt voldsomt.
Bygningen var beslaglagt af tyskerne. På elektricitetsværket længere nede
af Klosterbakken var en modstandsgruppe stationeret og deltog i
skyderierne. Tæt ved elektricitetsværket blev den blot 8 -årige Bent
Emanuel Hansen ramt af et projektil og døde kort tid efter.

