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FRA STORBYLEJLIGHED TIL KOLONIHAVEHUS SIDE 18

AMAGER BLADET SIDE 13

Triumftog ad Amagerbrogade
LOKALHISTORIE:
Dines Bogø fortæller
om den dag for nøjagtig 64 år siden, da feltmarskal Montgomery
kørte i kortege ad en
flagsmykket Amagerbrogade på vej til audiens på Amalienborg.
AF DINES BOGØ
Feltmarskal Bernard Law
Montgomery
(1887-1976),
også kaldet ‘Danmarks befrier’, skulle lørdag 12. maj
1945 i audiens hos kongeparret på Amalienborg. Efter den
officielle modtagelse i Københavns Lufthavn kl. 11.30, som
blev transmitteret i Statsradiofonien, kørte Montgomery
fulgt af en større kortege ad
Amager Landevej, Amagerbrogade, Amager Boulevard til
Dagmarhus.
Langs den flagsmykkede
rute, hvor modstands- og brigadefolk samt andre organisationer havde taget opstilling,
blev Montgomery hyldet af en
stor menneskemængde. Feltmarskallen, der var fulgt af
egne folk, officielle danske repræsentanter, pressen og
mange andre, kørte i en Humber Super Snipe Cabriolet årgang 1939. Chauffør var modstandsmanden
Gudmund

LOKALARKIVET
DINES BOGØ SKRIVER OM
AMAGERS GAMLE RØDDER
Schack, og samme vogn blev
senere benyttet, da Winston
Churchill (1950) og kaptajn
Kurt Carlsen (1952) også kørte
i triumftog ad Amagerbrogade.

Besøg på Langelinie
Kortegen
stoppede
ved
Rådhuspladsen ud for Dagmarhus, hvor Montgomery i
tre kvarter bl.a. hilste på repræsentanter fra modstandsbevægelsen.
Radioreporter
foran Dagmarhus var Poul
Overgaard Nielsen. Efterfølgende fortsatte Montgomery
turen til Amalienborg med ankomst lidt over kl. 13, nu i
kongehusets ‘Store Krone’, en
Cadillac model V8 350C fra
1933.
På Amalienborg fik Montgomery under frokosten i residenspalæet med Kong Chr. X
og Dronning Alexandrine
overrakt Storkommandørkorset. Dernæst kørte feltmarskallen lidt forsinket til Langelinie for at hilse på mandskab

12. MAJ 1945 KL. 12.00. Feltmarskal Montgomerys
kortege har netop forladt Københavns Lufthavn. Foto er taget af modstandsmanden Poul Petersen fra St. Magleby i
det øjeblik, hvor spidsen af kortegen er ud for den tidl. tyske
vagtbygning på hjørnet af Amager Landevej og Lufthavnsvejen (over for Gemmas Allé).

fra The Royal Navy.
27. juli samme år var
‘Monty’ igen i Danmark.
Denne gang landede han ret
ubemærket på Værløse flyveplads. Han skulle på Sorgenfri
Slot have overrakt Elefantordenen af Kong Chr. X (året efter blev Montgomery i Storbritannien adlet med titlen Viscount of Alamein). General
Robert Henry Dewing, der var
Montgomerys repræsentant i
Danmark, var sammen med
Montgomery på Sorgenfri
Slot. Dewing fik tildelt Storkorset.

Tilbage til lufthavnen
Efter besøgte på Langelinie
kørte Montgomery tilbage til
Vestre Boulevard (fra 1955
H.C. Andersens Boulevard),
hvor han på Dagmarhus, uden
for programmet, hilste på et
par repræsentanter fra Frihedsrådet. Tyskernes tidligere
hovedkvarter var nu overtaget
af britisk militær. Turen retur
til lufthavnen foregik igen i

PÅ VEJ TILBAGE: Amagerbrogade 103 ud for JRMA.

den lånte Humber. Et
bilmærke, som feltmarskallen
foretrak som stabsvogn i
Afrika. Mange ventede stadig
på ruten, da man vidste, at
feltmarskallen ville returnere
senere på dagen. Ved Oxford
Allé på Amagerbrogade 203
havde radioforhandler Verner
Fog-Hansen opstillet en radi-

CARLSBERGS SAMARITERKORPS ved Randkløve
Allé kigger på fotografen, medens Montgomerys kortege er
på vej ad Amagerbrogade.

omodtager, så de ventende i
nærheden kunne følge med i
den direkte transmission.
Ventetiden var blevet længere
end planlagt, så mange af de
modstandsfolk, der var opstillet langs ruten, havde sat sig
ned for at hvile. Man var selvfølgelig igen på plads i geleddet, inden kortegen skulle

passere.
I lufthavnen indvilgede
Montgomery i at deltage i en
ny lille pressekonference. Det
var ved den lejlighed, det lykkede Gunnar ‘Nu’ Hansen at
fange det øjeblik, hvor feltmarskallen udtalte sin anerkendelse af det storartede uovertrufne arbejde ‘second to

FRA SIN LEJLIGHED på Amagerbrogade 207 tog radioforhandler Verner Fog-Hansen en række fotos, da kortegen
kørte mod byen. På det tidspunkt befinder Montgomerys
vogn sig et stykke inde i kortegen. Senere på ruten er Montgomerys vogn lige bag den lille kampvogn.

none’, som den danske modstandsbevægelse havde udført.
I de historiske beskrivelser
om de sidste dage inden befrielsen kan man læse at takket
være direkte ordre fra Montgomery, nåede de britiske
styrker Østersøkysten ved
Lübeck 12 timer før ‘Den røde

Hær’. Derved blev Danmark
befriet af britiske styrker, dog
undtagen Bornholm, der lå i
russernes interesseområde.
Klokken 17.40 lettede marskallens
Dakota-maskine,
eskorteret igen af Spitfire-jagere fra lufthavnen i Kastrup,
mere end to timer senere end
planlagt.

KLOKKEN NÆRMER SIG 17.00. Montgomery skulle
være fløjet 15.30. Her ses han stadig smilende med general
Dewing ved sin side, lige inden man drejer til venstre ind ad
Lufthavnsvejen. I baggrunden Amager Landevej 141.

Priserne gælder til 23/5 2009. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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25%

shop online > ilva.dk

på alle Trend
borde

spisebord

3.749,SPAR 1.250,-

God dansk
håndværkstradition
og et moderne,
tidløst design.
For 12 år siden introducerede ILVA Trend
spisebordet for første gang, og lige siden har
det ligget i top som et af vores mest populære
borde. Som én af forårets nyheder lancerer vi
Trend med valgfri bordplade: Massivt træ i 5
forskellige sorter eller en trendy laminatplade
i hvid eller graﬁtgrå med smuk, synlig krydsﬁnérkant, der giver bordet et let og meget
moderne udtryk. Besøg vores bolighuse og se
de mange muligheder. Lige nu sparer du 25%,
uanset hvilken bordplade du vælger.

Trend

Trend. Dansk produceret spisebord. Fx i hvid laminat med
krydsfinerkant. 105 x 200/301 cm. Ekskl. tillægsplader.
FØR 4.999,- NU 3.749,- Tillægsplade, 48 cm. 999,Icon. Stol i sort eller hvidt læder. 1.499,Glare. Skænk i hvid højglans. 50 x 180 cm. 6.999,Mega Trendy. Pendel i sort eller aluminium.
Dia. 40 cm. FØR 1.299,- NU 999,-

7 farver
5 størrelser
144 muligheder

Trend bordet ﬁndes med 7 forskellige bordplader og kan bestilles i 5 størrelser. Et ultra ﬂeksibelt bord med frihed til at vise din personlighed.
Hvid

Graﬁt

Bøg

Ask

Eg

Kirsebær

Valnød

ILVA Ishøj Industridalen 10 t 43 73 80 00
ILVA Lyngby Gl. Lundtoftevej 5 t 45 88 29 00
ILVA Århus Graham Bells Vej 13 t 86 78 58 00
mandag-fredag 10-20 lørdag 10-17 1. søndag i md. 10-17

