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Krigsafslutn ing

Modstandsbevægelsen forberedte aktioner til det sidste.

Befrielsen kom pludseligt, men ikke uden kampe.

Nederlaget var sikkert for tyskerne. Nogle gjorde
sig klar til en sidste desperat kamp, særligt Hipo-
folk og andre der arbejdede for tyskerne. De fleste
håbede på at overleve og komme hjem. Danskerne
frygtede til det sidste en voldelig afslutning, og
rygterne svirrede.

Modstandsbevægelsens militære del skulle kunne
støtte en eventuel allieret invasion. Et konkret
mål var at forhindre tyskerne i at bruge danske
skibe der lå i Sydhavnen. Metoden var en sabo-
tage af Langebro, når klappen var nede, så pas-
sage blev forhindret. En lastbil ladet blev med
sprængstof og bragt til at gå i stå midt på broen,
men hjælpsomme tyske vagter fik skubbet den i
gang. Næste forsøg var med en togvogn organi-
seret af Darmer og Horwitz fra Tårnby, og den
blev stoppet og saboteret broen 27.3 1945. Da
broklappen efter nogle uger var repareret sørgede
AMPA-folk, under ledelse af Einar Lykkestrand og
Storm Andersen Nexø 20.4 at sænke to skibe der
lå ved Strandgade og ud for Toldhuset i Havne-
gade, og dermed spærre havneløbet.

Besættelsen sluttede uden militære kampe på
dansk jord, med en meddelse fra Radio London
4.5. om aftenen. Billeder af de jubelscener der
brød ud overalt er velkendte. Men kampe rasede
mellem modstandsfolk og tyskvenlige. Dagene
4. – 6.5. blev de blodigste under besættelsen.

Det meste af Amager var frit 4.5., men på
Christianshavn var der hårde kampe og flere fald-
ne, der mindes bl.a. på mindepladen på hjørnet af
Bådsmandsstræde og Ovengaden Vandet.

”Mine forældre lå i en rendesten ved

Christianshavns Vold, med kugler fra en krydsild

hvinende om ørerne (det gik kun ud over min

mors cykel); de havde tænkt sig at cykle ind til

byen [fra Amager] , men kom ikke videre. De

måtte overnatte hjemme hos nogle mennesker,

som de aldrig havde truffet før - folk sad og sov

i skødet på hinanden.”

Pia Westphal-Eriksen, beretning ti l projektet.

De første englændere landede i Danmark 5.5. om
eftermiddagen under ledelse afgeneral Dewing.
Den tyske overgivelse gjaldt udelukkende over for
engelske tropper, ikke over formodstandsbevægelsen.
Engelske enheder rykkede ind i Danmark 6.5. De
havde skyndt sig at afskære mulig sovjetrussisk
fremrykning til Danmark, selvom der ikke er noget
der tyder på at russerne var på vej i den retning,
bortset fra besættelsen afBornholm, der blev
bombet og var sovjetisk okkuperet frem til
5.4. 1946.

Sabotagen mod Langebro i København

d. 27. marts 1 945. Sabotagegruppen

BOPA anbragte 1 50 kg. sprængstof i en

jernbanevogn, som bragtes ti l sprængning

midt på broen. Nysgerrige københavnere

ser på skaderne.



41

Montgomery

Den store begivenhed i befrielsen på Amager kom den 12.5.

da den engelske feltmarskal Bernard Montgomery (Monty)

lavede et lynvisit med landing i Kastrup kl. 11 .
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Dette er en af de mest dokumenterede begiven-
heder i forbindelse med besættelsen. Fra landin-
gen i Kastrup Lufthavn og turen fra kortegen
forlod landingsbanen ved Gammes Allé, op ad
Amager Landevej, Amagerbrogade og Amager
Boulevard til Dagmarhus ved Rådhuspladsen blev
Montgomery tiljublet af mennesker langs vejen.
Hans tur inkluderede inspektion af engelske flåde-
fartøjer ved Langelinje, et besøg hos Christian X på
Amalienborg og en kop te på Skindbuksen. Turen
tilbage til Kastrup gik over Christianshavn og ad
Amagerbrogade, indtil Montgomery - noget for-
sinket ifølge planen - udtalte til Danmarks Radios
Gunnar Nu Hansen, at den danske modstand
havde været “second to none.”

Den største del af vejen frem og tilbage var altså
gennem AMPA-område. Derfor var det vigtigt for
modstandsbevægelsen at vise sig med våben
(hvis de havde) og ofte improviserede uniformer.

Man kan se flere af disse bi l leder på et underkort på

Amager Besat-kortet.




