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at være en Meddelelse fra den svenske I
Saa kommer der atter en Parentes.
Forsvarsstab, der vedrørende den tid»(Minister Zahles Indberetning kunde
- og burde efter min Opfattelse ligere omtalte Opmarch og Tilstedeværelsen af den store Mængde Transporthave været forelagt de militære Minimateriel i østersøhavnene ganske aasterier den 4. April, umiddelbart efter
benlyst udtalte sin sikre Formodning
de to Ministres Audiens hos Kongen,
om, at det drejede sig om en mod Danaltsaa KI. 22-23, eller endnu hellere
mark rettet Aktion, der var under Forumiddelbart efter Modtagelsen, d. v. s.
19-20).
beredelse. Man vilde fra Forsvarsstabens Side ikke undlade at lade disse
Paa Vejen til Marineministeriet
foruroligende Meddelelser gaa videre,
mødte jeg den 5. April Chefen for
selvom man maatte gaa ud fra, at MaUdenrigsministeriets politiske Afdeling, Hr. Svenningsen, og det faldt mig
rineministeriet i København allerede
var vidende om dem, blandt andet gennaturligt at meddele ham de foruroligende Efterretninger, jeg lige havde
nem det Kurerbrev. som den danske
faaet fra Sverige, medens han ikke
Gesandt i Berlin havde sendt til Udenmed et Ord antydede, at Udenrigsminirigsministeren den 4. April."
steriet allerede Aftenen i Forvejen
Saa har jeg sat en Parentes.
» (Herom var Marineministeriet paa
havde faaet lignende Meddelelser fra
dette Tidspunkt ganske uvidende.
Gesandten i Berlin, og at han netop
Straks troede jeg, at der forelaa en I var paa Vej til et Møde vedrørende
denne Sag. «
Forveksling med det Brev, som MarineØnsker Formanden, jeg læser videre?
attacheen havde medbragt den 1. April;
først senere blev jeg klar over, at man
Formanden: Tak, jeg tror, det er tili Stockholm var bedre orienteret om strækkeligt.
den danske Gesandts Uro og hans DisWestermann: Vi har ikke fa aet bepositioner end Marineministeriet i Ko- svaret Spørgsmaalet fuldt ud. Hvem rebenhavn.)
fererede Kommandørkaptajnen yderliMeddelelsen blev givet videre til gere over for?
Forsvarsministeren henad KI. 14, da
Pontoppidan: Meddelelsen er gaaet
han lige kom fra et Møde i Udenrigs- først til Forsvarsministeren, for det var
ministeriet, hvor han sammen med den første, jeg traf i Ministeriet, idet Adandre ledende Mænd havde fa aet refe- miral Reclmiizer ikke var til Stede. Da
reret Minister Zohles førnævnte Ind- jeg var henne i den svenske Legation og
beretning af 4/4. Forsvarsministeren havde faaet den, ringede jeg Ministeriet
oplyste i øvrigt, at han personlig var op, jeg bor lige ved Legationen, og
bleven underrettet om Indberetningen spurgte, om han var der. Det var han
i et Ministermøde samme Dag, lige ikke, han var ellers altid i Ministeriet
inden Mødet i Udenrigsministeriet. efter Krigens Udbrud, men han var gaaet
Umiddelbart efter Samtalen med Mini- hjem for at spise Frokost og havde dersteren refereredes Meddelelsen til Che- efter begivet sig til Udenrigsministeriet.
fen for Søværnskommandoen, der sam- I Marineministeriet var den forste, jeg
men med Ministeren havde faaet traf, Forsvarsministeren, og saa syntes
Kendskab til Indberetningen fra Ber- jeg, det var naturligt straks at meddele
lin under Mødet i Udenrigsministeriet. ham det. Umiddelbart efter kom Admiral
J eg bemærkede til Cheferne for Rechnitzer, og saa meddelte jeg det til
Søværnskommandoen og Marinesta- ham og derefter til Chefen for Marineben, at det forekom mig ubegribeligt staben, afdøde Admiral Hammerich: Derog ganske uforsvarligt, at Udenrigs- med mente jeg, min Mission var endt,
ministeren ikke omgaaende lod saa- idet Chefen for Marinestaben ogsaa var
danne betydningsfulde Indberetninger Chef for Efterretningssektionen.
gaa videre til de militære Ministerier.
Bomholt: Hvornaar er den paagælI det foreliggende Tilfælde havde Ma- dende Dagbog skrevet?
rineministeriet faktisk faaet den meget
Pontoppidan: Den er skrevet fra Tiforuroligende Meddelelse og endog Op- me til Time i en Lommebog, og derefter
lysning om Afsendelsen af den danske er den fyldt ud, hvis der var Ting, som
Gesandts Indberetning af 4. April tid- ikke kunde staa i Lommebogen, paa gule
ligere via Stockholm end gennem Blade af denne Art, og den er renskrevet
Udenrigsministeriet og mange Timer - det er efter den 9., for jeg var stærkt
forsinket. c
optaget, jeg kunde ikke renskrive det før

505

i Slutningen af April - mellem den 15.
og 30. April, jeg kan ikke sige det paa
Dato, men deromkring.
Formanden: Det næste Spørgsmaal
lyder saaledes: Viceadmiral Rechnitzer
har for Kommissionen oplyst, at Kommandørkaptajnen i sin Dagbog havde en
Optegnelse om, at saavel Viceadmiralen
som Generalmajor Stemann var til Stede
ved et Møde i Udenrigsministeriet den
5. April Em. Er dette rigtigt?
Pontoppidan: Ja, jeg er vidende om,
at Admiral Rechnitzer den 5. April blev
anmodet om at komme til Stede ved Mødet i Udenrigsministeriet Kl. 13.30, og
jeg er ogsaa vidende om, at han deltog i
dette Møde, fordi jeg talte med ham lige
efter, han kom derfra, og refererede,
hvad jeg havde faaet at vide fra den
svenske Legation. Derimod er jeg ikke
vidende om, hvorvidt Krigsministeriets
Direktør var til Stede ved det samme
Møde. I den Samtale, jeg havde med Admiral Rechnitzer efter dette Møde, talte
vi slet ikke om, hvem der havde været
med, men jeg kan godt sige, at jeg har
en grundet Formodning om, at Generalmajor Stemann var med, thi han plejede
at blive tilsagt til de samme Møder som
Admiral Rechnitzer, fordi de begge indtog Stillinger som Direktører for et militært Ministerium, men jeg kan ikke sige
det bestemt.
IIartvig Frisch: I Anledning af det
Spørgsmaal, som har optaget os meget,
hvordan den forholdsvis gunstigere Bedommeise fremkom, der indtræder om
Lørdagen, vil jeg gerne spørge, om vi
ikke kunde hore noget mere af Dagbogen,
som der allerede er oplæst noget af .
Formanden: Efter den 6.?
Hartvig Frisch: Jeg ved ikke, om
Formanden har noget imod det?
Formanden: Nej, hvis vi er færdige
med dette her.
Pontoppidan : Professoren mener det,
der indtræder Lørdag den 6. Jeg blader
lidt frem.
Hartvig Frisch: Nej, jeg vil gerne
høre Fortsættelsen.
Formanden: Det kommer an paa,
hvor langt det bliver.
Rager: Kunde vi ikke faa overladt
den Dagbog?
Pontoppidan : J eg vil gerne dertil bemærke, at det er en nogenlunde privat
Dagbog. Der staar ogsaa, at min Kone
var syg og blev tilset af en Læge og lignende, men et Uddrag af den ...
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Rager: Det var naturligvis rarest at
faa den komplet, saa snart der skal stryges noget, er det altid vanskeligere.
Formanden: Kan vi ikke nøjes med
at faa det oplæst, der har særlig Interesse.
Pontoppidan: For at besvare Professorens Spørgsmaal fuldstændigt maa jeg
ogsaa tage en Bemærkning med fra den
5., da jeg ser, jeg netop der har skrevet
noget om »det beroligende«.
Formanden: Ja, ja .
Pontoppidan:

»Ved Mødet i Udenrigsministeriet
Kl. 13.30« altsaa den 5. -,
»hvor Minister Zahles Indberetning
blev meddelt Mødets Deltagere, blev det
b~slut.tet, at man skulde søge Oplysmng l Norge og Sverige om, hvorledes
man der saa paa de i Skrivelsen fra
Berlin omhandlede Rygter om forestaaende Angreb paa Norge og Danmark. Senere paa Dagen meddeltes
det, at de indhentede Oplysninger var
beroligende, hvorfor man vilde afvente
en ny Indberetning fra Berlin, inden
der blev foretaget noget ekstraordinært.«
Det forekommer mig ubegribeligt,
at man kunde fastsIaa Oplysningerne
fra Sverige som beroligende, naar der
samme Formiddag fra den svenske
Forsvarsstab var indgaaet en saa alarmerende Meddelelse som den, der var
videregivet til Forsvarsministeren,
Udenrigsministeriet samt Cheferne for
Søværnskommandoen og Marinestaben. Meddelelsen kom direkte fra den
Mand, der ikke alene i Sverige, men i
hele Norden maatte anses for at være
den bedst underrettede og den kyndigste til at bedømme Mulighederne for
den politiske og militære Situations
Udvikling, nemlig Chefen for Forsvarsstabens Efterretningsafdeling. Naaihan fandt sig foranlediget til at meddele, at et Angreb paa Danmark skønnedes nært fore staaende, saa maatte
der være al mulig Grund til at lægge
Vægt paa Oplysninger og ikke slaa sig
til Ro med, at de i Sverige indhentede
Oplysninger var beroliqende.«
Det var altsaa om det -ber oligende«
den 5.
Hartvig Frisch: Ja Tak.
Pontoppidan: Saa skal jeg gaa videre
til Dagbogen.
»Lerdaq den 6. .April. Kjølsen har
ved en Telefonopringning nu til Mor-
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gen sikret sig, at hans Indberetning af nogen i Udenrigsministeriet, da der var
5. d. M.· er kommet Marineministeriet kommet bare en lille Smule Ro over Gei Hænde.
I
mytterne, at vide, at der havde været
Det oplyses, at den engelske Rege- Luftkurer fra Berlin til København den
ring i Gaar har tilstillet den norske og 8., men Brevet saa hverken jeg eller
den svenske Regering Noter af alvor- nogen anden i Ministeriet noget som
lig Art - utvivlsomt i Anledning af helst til. Det maa altsaa, man skulde tro
Malmleverancerne fra Sverige til Tysk- med Vilje, være blevet holdt tilbage, for
land og Udskibningen af samme fra Situationen var jo saadan, at en hvilken
Narvik. - Situationen synes at ud- som helst Meddelelse fra Berlin og fra
vikle sig mere og mere kritisk for N 01'- Legationen kunde være af Interesse. Seden.«
. nere hen kom Minister Zahle til KøbenDet er den 6. fortsat:
havn, og jeg blev anmodet om at tage en
»Sent paa Eftermiddagen modtog Samtale med ham og havde et Møde med
Udenrigsministeriet en af Gesandten i ham ovre i Udenrigsministeriet, og del'
Berlin samme Dag afsendt ny Indhe- bekræftede Minister Zahle over for mig,
retning, som uddybede de tidligere ind- at han havde sendt et Brev den 8. med
sendte Rapporter af 4. og 5. og af Luftkurer til Udenrigsministeren i KøUdenrigsministeriet opfattedes og vi- benhavn. Jeg sagde, at det var mærkederegaves til Marineministeriet som be- ligt, for vi havde aldrig hørt noget herom
roligende. Jeg hørte, at den var indlø- i Ministeriet. Det kan jeg ikke forstaa,
bet, men ingen i Marineministeriet fik sagde Zahle, det er afgaaet, det er saa
selve Skrivelsen at se; den bevirkede sikkert som noget, og det har senere vist
ingen Ændring i de militære Disposi- sig, da man gik dybere ind i Korrespontioner.c
dancen, der var ført mellem GesandtskaFor den 7. er noteret, at et Rygte bet og Udenrigsministeriet eller Udenrigsblev bragt videre fra Udenrigsministeren ministeren - jeg tør ikke sige hvem - ,
til Forsvarsministeren og fra denne til at Brevet af den 8. er sendt og er modAdmiral Rechmizer, at Transportflaaden taget, men Marineministeriet fik intet
var afsejlet fra tysk Havn den 4. April, som helst at vide om det.
Uartvig Frisch: Jeg vil blot for mit
men hertil er at bemærke, at Marineatta-cheens, altsaa Kjølsens, Kodetelefonmed- Vedkommende sige Tak, fordi De har
-delelse, d!'lp skulde gaa gennem Udenrigs- givet mig disse Oplysninger.
Pontoppidan: Som Professoren ønministeriåt, aldrig er blevet videregivet
-ordr et. Den blev videregivet som et Rygte skede?
Uartvig Frisch: Ja.
- det vil sige, det er blevet fortalt mig,
-for det var ikke .til mig den b.ley givet Pontoppidan: Javel.
fra Dr. Munch. t~l Forsv~rsmm~steren og
Rager: Er ellers Afhøringen forbi?
fra Forsvar~mIm~tereJ;ttil Admiralen, og
Formanden: Ja, der er ikke flere
derfra har J,eg m:n VIden samme Aft,en, Spørgsmaal.
men det er JO højst bemærkelsesværdigt,
•S
"
.
Rager. aa VII Jeg gern~ spørge. Er
.a t en saadan Meddelelse ikke kommer vi-der e, for det var selvfølgelig Marineatta- De, Hr. Kommandørkaptajn, bekendt
cheens Mening, at den skulde videregives med I~dholdet af ~øværnskomI?andoens
nøjagtigt oversat efter Kodens Ord. Det Beretmng om ~egIvenhederne I de paa-er den aldrig blevet. Endelig er der den 8. I gældende Da~e.
.
.
Da fik Marineministeriet ikke nogen som I
Pontoppidam J a, Jeg kan SIge, at det
helst Meddelelse fra Udenrigsministeriet. tror Jeg, Jeg er.
Jeg spurgte vistnok tre Gange i Løbet
Rager: Det, der interesserer mig, er,
af Dagen den daværende Chef for Sø- om der paa nogle Punkter i den efter
værnskommandoen, om ikke der var ind- Kommandørkaptajnens Mening er noget,
løbet Meddelelse, idet jeg, der havde med der strider mod de Optegnelser, De har
Udlandet at gøre, var særlig interesseret foretaget, eller om den paa nogle Punki det Spørgsmaal, men hver Gang med- ter er ukomplet i Relation til, hvad De
delte Chefen for Søværnskommandoen, har noteret op i Deres Notater, om der i
at der ikke var kommet noget. Jeg følte Deres Notater indeholdes yderligere Opmig temmelig overbevist om, at der hav- lysninger end dem, der findes i Søværnsde været en Kurerforbindelse. men jeg kommandoens Beretning.
fik ikke Klaring paa det den Dag. Først
Pontoppidan: Nej, det mener jeg
-et Par Dage efter fik jeg ved at tale med ikke, der er. De Oplysninger, som Profes-
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soren bad om, og som jeg har givet, er jo
Notater, som ikke staar i den officielle
Beretning. Det var, fordi jeg var ganske
særlig knyttet til Udenrigstjenesten i Marineministeriet, at jeg særlig tog fat paa
de Spørgsmaal. Jeg tror ikke, der i Beretningen staar saadan noget som Tidspunktet for , hvornaar jeg fik denne Meddelelse fra den svenske Legation og saadan noget, men det er jo Smaating i en
stor Beretning.
Rager: Hvis Formanden tillader det,
vil jeg gerne vende tilbage til det Spørgsmaal, jeg før var inde paa. Det maa naturligvis bestemmes af Kommissionen
bagefter, om man vil udbede sig Dagbogen eller ej, men jeg vil gerne som
Grundlag for en eventuel Forhandling
om det spørge, om Kommandørkaptajnen
i givet Tilfælde er villig til at overlade
os Dagbogen.
Pontoppidan : De tænker paa det Udsnit, som omhandler Tiden fra den 1. til
den 9. April?
Rager: 1. til 9. April, ja.
Pontoppidan: Ja, det skulde der ikke
være noget i Vejen for. Jeg gaar ud fra,
at lige saa vel som jeg er den højtærede
Kommissions Medlemmer bundet til Diskretion.
formanden: Ja, jeg har gjort opmærksom paa, at det er de, indtil Kommissionen er færdig med sit Arbejde,
hvorefter det kan ventes, at det bliver offentliggjort, og hvis Deres Dagbog saa er
optrykt, saa vil den ogsaa gaa med.
Rager: Jeg fik ikke noget endeligt
Svar paa Spørgsmaalet, om Kommandørkaptajnen er villig til, hvis vi ønsker
det, at overlade os Dagbogen for den 1.
til den 9. April.
formanden: Jeg forstod, at Kommandørkaptajnen havde svaret ja til det.
Rager: Det forstod jeg ikke helt.
Pontoppidan: Nej, jeg har nærmest
svaret, at jeg var villig til at læse op af
den, for der er ogsaa nogle private Ting i
den, det er ikke udelukkende en militær

Dagbog. Der ligger Forskellen paa mine
Notater og den Rapport, som det ærede
Kommissionsmedlem taler om.
Rager: J a, men det vil være tilfredsstillende, hvis Kommandørkaptajnen gav
os Dagbogen med Erklæring om, at de rent
private, personlige Ting var udeladt, men
ellers var den komplet. Naar vi samtidig
faar Erklæring fra Kommandørkaptajnen om det, saa vil jeg i hvert Fald for
mit Vedkommende akkviescere ved det.
Pontoppidan : J a vel, saa synes der
ikke at være noget i Vejen.
Arnth Jensen: Kommandørkaptajnen
oplyste efter sin Dagbog for den 5. April,
at de Oplysninger, der var kommet, var
betegnet som beroligende. J eg vil gerne
spørge Kommandørkaptajnen : Var det
fra Udenrigsministeriet, det oplystes?
Pontoppidan: Ja, det var fra Udenrigsministeriet. J eg har jo kun min Viden fra Chefen for Søværnskommandoen
og fra Chefen for Marinestaben, og paa
min Forespørgsel, om der var kommet
noget, blev det sagt, at den Indberetning,
der var kommet fra Gesandten i Berlin,
maatte siges at være beroligende.
Arnth Jensen: Jeg vil gerne spørge
Kommandørkaptajnen: Fik De ikke refereret, hvad de Oplysninger gik ud paa?
Pontoppidam Nej, det skulde være en
Skrivelse, der omhandlede nogenlunde de
samme Forhold, altsaa Verdenssituationen eller hele den Situation, der udviklede sig her i Norden, men det skulde altsaa være af mere beroligende Art end
Indberetningen, der var sendt den 4. og
modtaget den 4. af Udenrigsminister
Munch - den, som vi altsaa ikke fik i
Marineministeriet før Dagen efter Kl.
1.30.
formanden: Da ikke flere ønsker Ordet, vil jeg gerne takke Hr. Kommandørkaptajnen, fordi De kunde komme til
Stede her og give os disse Oplysninger.
Med Hensyn til en eventuel Overlevering
af Dagbogen vil der tilgaa Dem nærmere
Meddelelse*).

*) I et senere Møde vedtog Kommissionen. a.t Dagbogen ikke ønskes tilstillet denne.
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For Kommissionen mødte derefter Oberst Carl Christian Jacob Førslev.
formanden: Hr. Oberst Førslev, tør
jeg bede Dem nævne Deres fulde Navn
og Stilling.
førslev: Carl Christian Jacob Førslev, Oberst og Chef for Hærens Flyvertropper.
formanden: Obersten var den 9.
April 1940 Chef for Hærens Flyvertropper - hvor længe havde De været det?
førslev: Jeg blev udnævnt som Følge
af Hærloven af 1932, det var vistnok i
November.
formanden: De er maaske bekendt
med den Opgave, der er stillet denne
Kommission, bl. a. at undersøge samtlige
politiske og militære Forhold, som kan
tjene til Bedømmelse af, hvorvidt der er
Grundlag for at gøre Ansvar gældende
over for Ministre eller andre særlig ansvarlige i Forbindelse med Danmarks
Besættelse af tyske Tropper den 9. April
1940.
Der vil nu blive stillet forskellige
Spørgsmaal til Dem fra Medlemmers Side
vedrørende de Foranstaltninger, der var
truffet bl. a. til Beskyttelsen af Hærens
Flyvemaskiner i Værløse den 9. April
1940.
Før vi begynder, gør jeg opmærksom paa, at de stenografiske Referater af
Forhandlingerne her antagelig vil blive
offentliggjort, og indtil det finder Sted,
paahviler der Kommissionens Medlemmer Diskretionspligt. Jeg tør gaa ud fra,
at De for Deres Vedkommende vil føle
Dem bundet ved den samme Diskretionspligt, ogsaa for saa vidt angaar Deres
egne Udtalelser.
førslev: Ja.
Rager: Hr. Oberst, Forholdet ligger
saadan, at vi er interesseret i at blive klar
over den Situation, som medførte, at
Hærens Flyvemaskiner om Morgenen
den 9. April blevet let Maal for de tyske
Angribere. Vi er bekendt med, at der ud
over de almindelige Hangarer med tilhørende Værksteder i Værløse rundt omkring paa Sjælland fandtes Beredskabsstillinger, hvor Maskinerne i givet Tilfælde kunde være, og som formodedes
ikke i den Grad at være bekendt for en
eventuel Angriber. Vi har i den Anledning spurgt General Prior, der jo var
klar over Situationens Udvikling den 8.
og den 9. April i den Udstrækning, som
den var Hærens Ledelse bekendt, om han
ikke mente det rigtigt om Aftenen den 8.

I

April at beordre Flyvemaskinerne flyttet
fra Værløselejren og ud til de mere
skjulte Steder. Generalen mente, at det
havde der ikke været nogen Grund til, og
han refererede over for os - det stenografiske Referat foreligger ikke endnu,
men jeg gengiver det efter Hukomrnelsen -, at han den 8. havde haft en Forhandling med Obersten, men derunder
var der ikke fremsat nogen Tanke om at
flytte Maskinerne til disse Pladser. Det er
det første Spørgsmaal, vi gerne vilde
stille, om Obersten ikke mener, det havde
været rigtigt, hvis Maskinerne var flyttet
bort - ja, det er der maaske ingen Tvivl
om, men om man ikke burde have flyttet
dem bort. Det andet Spørgsmaal, der interesserer, er Spørgsmaalet: Hvor lang
Tid havde det været nødvendigt at blive
tidligere alarmeret den 9. om Morgenen,
for at Maskinerne kunde have været væk,
inden de tyske Maskiner ankom - hvis
det kan besvares.
førslev: Ja, jeg kan ikke tænke andet, end at General Prior efter at have
faaet Tingene paa Afstand har glemt
visse Enkeltheder fra Mødet den 8. April,
for da vi havde faaet vor almindelige
Orientering om Situationen Mødet
foregik, saavidt jeg husker, ved 1-Tiden,
men det kan nu fastslaas ad anden Vej
- og Mødet i og for sig var opløst, blev
der fra forskellige foretaget Henvendelser til General Prior om visse Foranstaltninger, som de paagældende skønnede
ønskelige, og en af de Henvendelser, der
blev foretaget, var fra mig til Generalen
med et Forslag om, at vi straks flyttede
alt Flyvemateriel fra Værløse Flyveplads.
Det kunde Generalen ikke gaa med til,
idet der fra Regeringens Side var givet
udtrykkeligt Paabud om ikke at foretage
Troppeforskydninger, og dermed faldt
Spørgsmaalet. Vi skulde blive der. Vi var
i Alarmberedskab Resten af Dagen den
8. Henimod Aften den 8. kom der en 01'dre om, at der kun skulde være, hvad
man kalder »forhøjet Beredskab», og der
skulde være almindelige Øvelser den 9.
Denne Ordre - den kender Kommissionen selvfølgelig fra andre Kilder maatte virke, hvad skal jeg kalde det, beroligende paa os, som en vis Afspænding af Situationen, hvis Kilde vi dog
ikke havde nærmere Kendskab til. »Forhøjet Beredskabe betyder bl. a., at man
kan hvile afklædt, som det hedder i Reg-
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lementet, med andre Ord gaa i Seng, og
det gjorde vi ogsaa. Vi lod Mandskabet
og Befalingsmændene gaa i Seng i Lejren, men havde selvfølgelig truffet de
Foranstaltninger, som kræves af Betegnelsen sforhøiet Beredskabe. Vi havde Telefonvagt; jeg var personlig Telefonvagt
ved min Kontortelefon, sov ved Siden af
Telefonen, saaledes at jeg straks kunde
gribe den, og jeg var den, der fik den
første Meddelelse om Morgenen.
Spørgsmaal 2 var: hvor meget tidligere vi skulde have været alarmeret den
9. om Morgenen. Det kan jeg saa nogenlunde svare paa, for vi var paa det Tidspunkt, da Luftangrebet satte ind, praktisk talt startklare. Den første Maskine
startede netop; uden at hverken Besætningen eller andre havde erfaret noget
om, at Tyskerne nærmede sig, startede
den netop hen over Flyvepladsen, da Angrebet blev sat ind. Den blev skudt ned,
og Besætningen omkom, og Angrebet
fortsatte paa det Materiel af startklare
Maskiner, der stod paa Jorden. Jeg vil
antage, at yderligere 1/2 Time, eller lad
mig for at tage eventuelle smaa tekniske
Vanskeligheder i Betragtning sige 8/4
Time, havde været tilstrækkelig til at afvikle Trafikken fra Pladsen, saa den
havde været tom 3/4 Time efter.
Westermann: Ifølge Generalkommandoens Rapport har Obersten Kl.
5.10 udgivet Ordre til at afgaa til Mobiliseringsflyvepladserne. Angrebet finder Sted Kl. 5.45, altsaa 35 Minutter efter . Anser Obersten det ikke for en ret
lang Tid, 35 Minutter, om at blive startklar, naar man ligger i forhøjet Beredskab? Det var det ene Spørgsmaal. Det
andet er : Vilde det, hvis man havde gennemført og opretholdt Alarmberedskabet
i Værløse, have medført, at Maskinerne
var kommet rettidigt fra Værløse? Med
andre Ord, kunde man saa have startet
paa mindre end de 35 Minutter?
Førslev: Jeg tror ikke, det havde
gjort væsentlig Forskel. Der var jo ikke
mobiliseret, og den lange Tid, det tager
at komme af Sted, skyldes, at man efterhaanden maa starte Maskinerne og varme Motorerne op med det forholdsvis
ringe forhaandenværende Mandskab, der
ikke samtidig kan tage fat paa hele Materiellet.
Westermann: Var der ikke Personel
nok i Værløselejren til at gaa i Gang med
*) A. 78. (Noten).
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at starte alle Maskinerne samtidig, varme dem op samtidig?
Førslev: Nej , det var der ikke. Det
var en fredsmæssig Besætning, Mekanikerbesætning. Der var ikke foretaget særlige Indkaldelser.
Bomholt: Der har været talt om
Misforstaaelser med Hensyn til den tilgaaede Telefonbesked om Morgenen?*).
Førslev : Ja.
Bomholt: Hvorledes forholdt det sig
med det?
førslev: Jeg mener, det forholder sig
paa den Maade, at General Prior mener
at have givet mig en Ordre til at alarmere
de sjællandske Garnisoner og sørge for,
at de satte sig iModstandsberedskab,
medens jeg mener at have faaet en Meddelelse til Orientering for mig med mit
eventuelle fremtidige Samvirke med Garnisonerne for øje, en Meddelelse om, at
Generalen paatænkte at faa alarmeret de
sjællandske Garnisoner og optaget et
Forsvar af Sjælland, af det centrale Parti; der var jo gaaet visse Yderpartier tabt
allerede paa det Tidspunkt. Altsaa, Generalen paatænkte at organisere et Forsvar
af Sjælland, og til min Orientering gav
han mig denne Meddelelse. Jeg har ikke
opfattet det som en Ordre til at foretage
mig noget i den Anledning.
Bomholt: Det var Generalens Opringning fra Portnertelefonen?
førslev: Jeg ved ikke rigtig, hvor
Generalen ringede fra, men jeg talte med
Generalen.
Ifartvig frlsch: Hvis man nu tænker
sig, at De havde haft de 3/4 Time mere,
og at Maskinerne kunde være startet,
hvad vilde saa have været Planen med
de Maskiner, da Angrebet paa Danmark
jo var sat ind? Hvad vilde man have
gjort? Der var jo en enkelt Maskine over
Ringsted, som jeg har læst om; dens
Skæbne var ikke for blid, saa vidt jeg
husker.
førslev: Der skete ikke den noget.
Ifartvlg Frlsch: Naa, det gjorde der
ikke?
førslev: Vi havde en Maskine ude,
som havde rekognosceret i Sønderjylland
ved Grænsen ved Daggry. Den var startet
i Mørke eller henimod Daggry fra Værløse, havde været ved Grænsen ved Daggry og vendte nu tilbage, jeg havde nær
sagt: tværs igennem alle de tyske Flyverformationer, der fandtes over Dan-
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mark paa det Tidspunkt, uden at blive
forulempet og landede i Værløse, efter at
Modstanden var opgivet. Tanken var i
første Linie den at unddrage Maskinerne
fra et eventuelt Angreb paa kendte Flyvepladser, og dernæst fra de nye Flyvepladser i det Omfang, det lod sig gøre, at
virke med ved et eventuelt fortsat Forsvar af Sjælland. De feltmæssige Flyvepladser var beliggende i Hovedsagen i

det centrale Sjælland, saaledes at de ikke
straks kunde tages ved en Landgang paa
Kysten. Der skulde en vis Bevægelse til,
inden man naaede dem, og endelig laa
der ogsaa en vis Sikkerhed i, at de ikke
var kendt, saaledes at de først skulde findes, inden de kunde angribes.
Formanden: Jeg vil gerne takke
Obersten, fordi De kom til Stede, og for
Deres Udtalelser her.

Afhøringen sluttede Kl. 10.40.

Onsdag den 15. August Kl. 9 1/ 2•

Till æg.
1) Pro Memoria af Hartvig Frisch vedrørende Partilormandsmødet
den 8. April 194:0.

Pro Memoria.
Hørsholm, den 13. ApriZ 1940.

Da det forekommer mig uvist, om det senere vil blive mig muligt at redegøre
for min Deltagelse i Begivenhederne omkring Tysklands Besættelse af Danmark i Natten
mellem den 8. og 9. April 1940, har jeg med denne Pro Memoria villet fæstne mine Indtryk af selve Begivenhederne og dertil føje en kort Vurdering.

.Allerede om Formiddagen Mandag den 8. April spredtes i København Nyheden
om de engelsk-franske Mineudlægninger paa norsk Territorium. Dette aabenbare Brud
paa Norges Neutralitet, som havde fundet Sted om Natten mellem den 7. og 8. April,
var en uventet hurtig Udløsning af de mere forblommede Trusler, der var indeholdt i
de Allieredes Noter til Sverige og Norge, som Fredag den 5. af den engelske Udenrigsminister Halifax var overrakt de to Landes Gesandter i London.
Efter det Sprog, der ellers i tysk Presse og Radio havde været ført mod Vestmagternes Politik over for Skandinavien, maatte det virke paafaldende, at Vestmagternes
Noter denne Gang kun fik en isnende kort Kommentar med en Advarsel til de nordiske
Lande. Sagen var aabenbart nu fra Propagandaafdelingen gaaet over direkte til den
øverste Hærledelse, og Udlægningen af de tre Minefelter blev Signalet til øjeblikkelig Aktion.
Der var næppe nogen i Danmark med politisk Dømmekraft, som ikke allerede
Mandag Formiddag var indstillet paa en eller anden Modaktion fra tysk Side. Spørgemaalet var blot, hvad Retning den vilde tage, og hvor omfattende den vilde blive. Herom
gaves ikke andet end Gisninger.
Jeg havde om Formiddagen været paa min Skole og var om Eftermiddagen
endnu i Byen , da jeg fik Besked om, at Regeringen vilde forhendie med Partiformændene
KJ. 20 om Mtenen. I den mellemliggende Tid traf jeg min Ven fra Ungdommen Povl
Holck, Amtmand i Randers, der netop af vigtige Forretninger var kaldt til København,
og det Spørgamaal, der rejste sig for os begge, var, hvad Danmark vilde gøre over for en
tysk Demarche. Hvad jeg for mit Vedkommende særlig frygtede, var en Okkupation
af Havnene i Vendsyssel i Forbindelse med Troppetransporter gennem hele Jylland. Heri
gav Holck mig Ret, og han udtalte sin store Bekymring for, at Regeringen uden ringeste
Modstand skulde gaa ind paa dette eller andre Krav. Hertil kunde jeg kun svare, at
Regeringens Stilling naturligvis til en vis Grad maatte afhænge af Omstændighederne,
men at jeg var overbevist om, at en direkte Neutralitetskrærikelse i hvert Fald vilde
blive mødt med Modstand. Vi hørte sammen Radioavisen paa "Buriis" KJ. 7, men den
indeholdt intet væsentligt nyt, og som Holck bemærkede, da jeg tog af Sted ind til Christiansborg, afhang alt nu af, "hvad Munch havde i Posen".
Folketingssalen laa mørk og øde, da jeg passerede igennem til Ministerværelserne,
men jeg saa Hedtoft-Hansen staa i Samtale med Hasle og Ole Bjørn Kraft. Straks kom
Hedtoft hen til mig og sagde : "Du maa passe paa i Mødet nu . Det bliver 5. August 1914
om igen . J eg ved gennem Alsing, at den tyske Gesandt har været hos Munch, og at han
over for en Antydning fra Munchs Side af Nodvendigheden af at indkalde Tropper har
sagt: "das wåre wahnsinnig". Men i Forsvarsministeriet ved man, at der er samlet
2 000 tyske Lastvogne Syd for Grænsen."
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Klokken var nu 8, og der blev ikke Tid til yderligere Samtale med Hedtoft. Inde
i det inderste Ministerværelse samledes Partiformændene med Statsministeren, Udenrigsministeren, Forsvarsministeren og Finansministeren. Fra socialdemokratisk Side mødte
foruden mig Charles Petersen fra Landstingsgruppen. Den radikale Landstingsmand
Veistrup var syg, saa at A. M. Hansen var ene om at repræsentere de Radikale; hverken
Hauch eller Brorsen havde kunnet komme til Stede, saa at Dr. Krag var mødt alene
for Venstre. Fra konservativ Side var bande Henning Hasle og Halfdan Hendriksen
til Stede.
Stauning, hvis Ansigt var ubevægeligt, men hvis Stemme var træt, oplyste til
Indledning Grunden til, at Partiformændenes Møde, der egentlig havde været sammenkaldt til Tirsdag KI. 14, nu var blevet fremrykket. Aarsagen var naturligvis de truende
Begivenheder omkring Mineudlægningerne i Norge, hvortil kom særdeles foruroligende
Meddelelser om tyske Troppesamlinger ved Grænsen. Herom vilde han straks give Ordet
til Udenrigsministeren. Hertil bemærkede Dr. Munch, at han syntes, at Forsvarsministeren helst maatte begynde med sine Meddelelser, hvorefter Alsing Andersen tog Ordet:
"Allerede i Fredags", sagde han, "fik Danmark og Sverige gennem vore Militærattacheer i Berlin Meddelelse om, at der i Stettin samledes et stort Antal Transportskibe
med Adresse vestpaa og med Hensigter mod flere Lande, hvorunder ogsaa Danmark
nævntes. Disse Meddelelser var dog af en ubestemt Karakter og støttedes ikke af andre
Kendsgerninger, saa at hverken vi i Ministeriet eller Militærmyndighederne har kunnet
tillægge dem særlig Betydning for os.
Efter l\'Iineudlægningerne i Norge Natten til i Dag har vi derimod konstateret
meget betydelig Aktivitet saavel i vore Farvande som Syd for Grænsen. Der er rapporteret ikke mindre end 170 Fartøjer, Størstedelen mindre Skibe og Trawlere, men ind
imellem ogsaa 6 store Krigsskibe paa Vej gennem Storebælt Nord paa. Derimod er der
Ro i den sydlige Del af Sundet, hvor der blot ligger et Par enkelte Skibe for sydgaaende
gennem det tyske Minefelt. Vore Efterretninger Syd fra Grænsen gaar ud paa meget
stor Aktivitet. Der berettes om Lastbiler, der samles i store Mængder, og om Sammentrækning af Styrker omkring Flensborg til ~p imod l Division.
Dette har naturligvis givet Anledning til Forhandlinger saavel inden for de to
Værn som mellem Forsvarsmagtens Chefer og Ministeriet, men herom vil det være rigtigst,
at Udenrigsministeren giver de supplerende Meddelelser."
Dr . Munch var rolig som altid, men man sporede dog i hans Stemmeklang og bag
hans Ord, at Situationens Alvor havde lagt et haardt Pres paa ham. Hovedsagen i hans
Meddelelser var Referater af Samtaler, han havde ført med de fremmede Gesandter fra
de krigsførende Lande. Baade den engelske og den franske Gesandt havde været hos
ham, og han havde over for dem fremført, at han betragtede Mineudlægningerne i Norge
som en grov Neutralitetskrænkelse, hvis Følger ikke mindst for Danmark var uoverskuelige. Den eneste Udvej for Skandinavien, han kunde se, var, at de Allierede bestemte
sig til atter at opfiske disse Miner. I den Retning havde det danske Udenrigsministerium
ogsaa paalagt vore Gesandter i London og Paris at ytre sig.
Samme Eftermiddag havde ogsaa den tyske Gesandt v. Renthe-Fink aflagt Besøg,
og Dr, Munch bad os om, at dennes Udtalelser maatte behandles med største Fortrolighed, da de var fremsat under stærk FøleIsesbevægelse som en ganske personlig Henvendelse. Fra sin Regering havde Hr. Renthe-Fink ingen Art af Meddelelse, og der var ham
intet bekendt om, at Tyskland havde nogen Art af fjendtlige Hensigter mod Danmark.
Men paa Grund af de Allieredes Mineudlægninger i Norge var Situationen overordentlig
alvorlig, og han maatte paa det indstændigste tilraade Danmark ikke at foretage noget
som helst Skridt, der kunde have Karakter af Mistanke mod Tyskland. Hvis noget saadant skete, kunde han overhovedet ikke svare for Følgerne.
Da Dr. Munch heroverfor havde siaaet paa, at Situationen vel nødvendiggjorde
visse Indkaldelser, havde Renthe-Fink med en for ham usædvanlig Heftighed udtalt:
"Das betrachte ich als wahnsinnig". Det var Udenrigsministerens Opfattelse efter denne
Samtale , at Danmark ved at gøre Skridt til Mobilisering eller Ekstraindkaldelser vilde
provokere Tyskland til Modforanstaltninger.
Alsing Andersen knyttede hertil et Referat af Forhandlingen mellem de tre Ministre og de militære Chefer, og det fremgik heraf, at General Prior havde ønsket Mobilisering, men efter de givne Oplysninger havde afstaaet derfra. I Stedet derfor havde
man beordret Alarmtilstand i Garnisonerne ved Grænsen (men ikke kaldt Styrker sammen
højere oppe fra Jylland) samt taget Skridt til at indkalde ældre Mandskab til "Niels luel",
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da dette Krigsskib i Øjeblikket blev brugt som Øvelaesskib. Til diæe Oplysninger føjede
Stauning, at Kongen var gjort bekendt med de førte Forhandlinger og havde biHiget
den nævnte Fremgangsmaade.
Ved den Diskussion, der herefter udspandt sig, blev der fra Halfdan Hendriksens
Side peget paa Nødvendigheden af at sikre Rømø mod Overflyvninger og Bombenedkastninger. Fra Krags og Hasles Side blev det bemærket, at den tyske Gesandt jo sagtens
kunde besværge os at afholde os fra enhver Sikkerhedsforanstaltning, da det jo i givet
Tilfælde udelukkende kunde være til Fordel for Tyskland. Hertil svarede Dr. Munch,
at han havde det Indtryk, at Renthe-Finks meget personlige Udtalelse var basret af en
stærk Interesse for Danmark. Over for selve Spørgsmaalet, hvorvidt vi skulde skride til
virkelige Sikkerhedsforanstaltninger, blev der ikke fra de Konservative eller Venstre
gjort noget andet Synspunkt gældende end Regeringens . I en kort Bemærkning vendte
Dr, Krag sig med Styrke mod Tanken at gaa til Mobilisering.
Paa dette Tidspunkt af Forhandlingerne, som jeg indtil da havde fulgt med den
pinligste Følelse af Uro, bad jeg om Ordet for at stille Spørgsmaal til Dr . Munch: "Det
vanskeligste ved den nuværende Situation, som vi er bragt i ved de Allieredes Mineudlægninger i Norge, synes at være det, at Tyskland med Paaberaabelse af Retten vil komme
tilos i den allervenligste Form og under Bedyrelse af den bedste Vilje til at respektere
vor Frihed og Uafhængighed og stille os Forslag om Indgreb, som de "Vil erklære kun sker
af Hensyn til de andres Overgreb som nødvendige Modforanstaltninger, de er tvunget
til. J eg erkender ganske vor militære Afmagt, naar det kommer til en virkelig Styrkeprøve, men hvordan vil det blive bedømt ude i Verden, naar vi ingen Modforanstaltninger træffer, og hvorledes vil dette stille vort Land i Fremtiden!"
Hertil svarede Dr. Munch ved at pege paa den Neutralitetspolitik, som baade
Norge og Danmark stadig havde fulgt ligeligt over for begge Parter i Erkendelse af, at
man ingen Magtmidler besad, medens Sverige havde grundet sin Politik paa Erklæringen
om ligeligt at ville bekæmpe enhver Angriber .
Pas dette Punkt spurgte Hasle, om disse Udtalelser skulde forstaas saaledea, at
Regeringen ikke vilde bruge Militærmagten mod et Angreb (altsaa nøjes med Protest),
men hertil svarede Forsvarsministeren paa sin rolige og saglige Maade, at vore danske
Befalingsmænd havde Forholdsordre om at gøre Modstand mod enhver aabenbar Neutralitetskrænkelse; vore Tropper i Sønderjylland var som bekendt trukket noget tilbage
fra Grænsen for at undgaa tilfældige Episoder, men ved Søgaard laa vore første Mdelinger, og disse var ligesom de andre sønderjyske Mdelinger beordret i Alarmtilstand.
Da jeg ikke følte mig tilfredsstillet ved Dr . Munchs Ord, bad jeg igen Stauning
om Ordet og præciserede for det første, at jeg ikke troede, man ude i Verden vilde ligestille det svenske og det danske Standpunkt til den ligelige Neutralitet. Dernæst tilføjede jeg, at det, der laa mig pas Sinde, var Maaden, hvorpaa et eventuelt Overgreb
blev taget fra dansk Side. At der næppe vilde blive Forskel paa Resultatet, var klart,
men Udlandets Bedømmelse vilde sikkert afhænge uhyre meget af Masden, hvorpaa
det skete. Medens jeg gjorde disse Bemærkninger, saa jeg, at Buhl, der sad ved Siden af
mig, og Stauning, der sad for Bordenden, rystede meget kraftigt paa Hovedet og vekslede
Blik indbyrdes. Hermed var det mig klart, at jeg med denne Betragtning ikke blot stod
isoleret blandt Partiformændene, af hvilke ingen søgte at støtte eller uddybe mine Spørgsmaal til Dr. Munch, men at de ledende Kræfter i Regeringen havde taget den afgørende
Beslutning i Sagen, naturligvis for at undgaa ethvert Skin af Provokation over for Tyskland.
Man forlod derefter Emnet, for at Finansministeren kunde faa Lejlighed til at
forelægge et Lovforslag om amerikansk Varekredit til Danmark. Først efter at dette
ogsaa var diskuteret til Ende, vendte vi tilbage til de alvorlige Begivenheder, idet det
nu gjaldt at koncipere en Udtalelse til Pressen, der talrigt var forsamlet udenfor pas
Gangene. I Mellemtiden var Udenrigsministeriets Direktør Mohr kommet til Stede, men
han havde ikke yderligere nye Meddelelser at give.
Stauning havde først lavet et Udkast om Mødets Forløb, hvori forekom en Udtalelse om, at der var forordnet Alarmtilstand, men herimod indvendte Dr, Munch, at
Ordet vilde kunne have uheldige Følger . Over for en Formulering om, at Situationen
ikke var foruroligende, gjorde Hasle den fornuftige Bemærkning, at hvis der skete noget
i Nattens Løb, vilde en saadan Udtalelse gøre det hele latterligt. Til Slut enedes man
om ganske kort at sige:
"Formændene for de :fire store politiske Partier var samlet til Møde Mandag
Aften med Statsministeren, Udenrigsministeren, Forsvarsministeren og Finansministeren.
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I Mødet gav Regeringens Medlemmer Oplysninger om de foreliggende Forhold,
og Mødet vil blive fortsat Tirsdag Eftermiddag."
Dette gik derefter straks til Ritzau. Efter Mødet spurgte jeg Buhl, hvorfor han
havde rystet saa kraftigt paa Hovedet ad mine Bemærkninger, hvortil han aabenhjertigt
svarede: "Vi kan nu ikke foretage Modforanstaltninger mod Tyskland, som udsætter
hele Landet for Ødelæggelse."
Ude i den mørke Folketingssal traf jeg Hedtoft, H. C. Hansen, Carlsen og Lars
M. Olsen, og vi gik sammen op paa mit Værelse i Mellemetagen. Her redegjorde jeg for
de Forhandlinger, der havde fundet Sted. Jeg var fortvivlet over den Virkning, den
tyske Gesandts Henvendelse faktisk havde faaet. Min Tro paa Alsing var ikke rokket,
men jeg syntes at kunne forudse , at Natten vilde bringe en Indrykning i Sønderjylland
og op gennem Jylland, imod hvilken vor Modstand vilde blive saa svag, at Landet vilde
lide derved ikke blot i Vestmagternes Bedømmelse, men ogsaa i det neutrale Udland.
Hedtoft vilde igen tage op til Alsing i Krigsministeriet, og vi andre skiltes ved
10~ Tiden, efter at jeg paa H. C. Hansens Tilskyndelse havde indkaldt Rigsdagsgruppen
til KI. 19 næste Dag.
Hartvig Frisch.

526

525

2) Fhv. Minister Henning Hasles Dagbogsoptegnelser vedrørende dennes
Deltagelse i Partilormandsmødet den 8. April 1940.
4. August 1945.
Hr.fho. Minister H . P. Hansen , Formandenfor den parlarnentariskeKommission,
Rigsdagen.I Henhold til Skrivelse af 1. d. M. fremsender jeg vedlagt mine Dagbogsoptegnelser fra den 8. April 1940, saaledes som de blev nedskrevne under Mødet.
Med Høja.gtelse

Henning Hasle.

Formandsmøde i Folketingets Ministerværelse den 8. April 1940 Kl. 20.
Til Stede af Ministre: Stauning, Munch, Buhlog Alsing Andersen. For Venstre: Krag.
Stauning: I nogle Dage har der været forskellige Rygter om krigsmæssige Bevægelser, der kunde rejse Mistanke om Forholdsregler mod Danmark. Det var oprindelig Hensigten at indkalde Formændene til Møde i Fredags, men snart indløb der beroligende
Meddelelser. Forholdene nu i Morges bevirkede imidlertid, at man mente det rigtigt
straks at indkalde Mødet.
Alsing Andersen: I Morges konstateredes det, at der ved Læsø var 40 armerede
tyske Trawlere og ca. 30 smaa Skibe. Samtidig observeredes ved Kjeldsnor, at "Gneisenau",
"Deutschland", "Emden" og 3 Torpedojagere gik nordpaa. De har nu ved 17-Tiden passeret
Frederikshavn. Kl. 16.10 observeredes 7 tyske armerede Trawlere ved Hjelm. Mange
andre Skibe, herunder 3 Transportskibe, er observeret, muligvis med Tropper ombord,
men ingen i Nærheden af København. De 70 førstnævnte Skibe ved man intet om. Der
synes i hvert Fald ikke at være noget, der kan være truende for København.
Til Lands har der indtil i Dag været roligt, men i Dag er der transporteret Tropper
fra Rendsborg mod Nord. Der er forlangt Kvarter til 9000 Mand i Flensborg. Nogle
Hundrede Ryttere er paa Vej nordpaa ved den sydslesvigske Vestkyst. Der er ligeledes
Tog med Tropper paa Vej nordpaa. Det drejer sig ialt om en Division. Grænsen er ikke
lukket. Troppernes Tilstedeværelse behøver ikke at betyde andet end tysk Sikkerhed.
Sagen er drøftet med Generalstaben og Admiralstaben. Man er enig om kun at
foranstalte Alarmberedskab i Garnisonerne fra Kl. 13 i Dag. Alle de indkaldte er uddannede,
nemlig 18 000 Mand. 8 000 Mand har ligget inde 6 Maaneder og Resten et Aar. Fra Vejle
og sydpaa ligger 2500-2600 Mand; i Vendsyssel en Bataillon, det vil sige 200-300 Mand.
Marinen er i Beredskab bortset fra, at "Niels luel" har Rekrutter, men det hjemsendte Mandskab til denne er indkaldt og vil møde i Morgen.
Munch: I Slutningen af forrige Uge hørte vi gennem de svenske, norske og hollandske Marineattacheer i Berlin en Meddelelse om, at en Transportflaade samledes i Stettin.
Man mente, at enten Sydnorge, Danmark eller Holland kunde være Maalet. I Sverige
og Norge mente man ikke at kunne tillægge Meddelelserne nogen Betydning. Her vakte
de Opsigt, ogsaa fordi Danmark første Gang nævntes her.
De Allieredes Noter til Sverige og Norge er meget ubehagelige i Formen. De indeholder noget om, hvad der skulde foretages, hvis Finland igen blev angrebet. .
I Aftes fik Udenrigsministeriet Meddelelse om, at Flaaden i Stettin var lettet den
4. Den danske Flaade og andre Iagttagere har imidlertid ikke observeret den.
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Den tyske Gesandt var i Dag i Udenrigsministeriet til den sædvanlige Gesandtmodtagelse, der foregaar om Mandagen Kl. 4-6. Han meddelte, at han ingen Instrukser
havde. Som sin egen Opfattelse sagde han, at det, der kunde føre til en Katastrofe, var
Sammenstød mellem tyske og danske Stridskræfter. Han var meget bevæget og vedblev
i senere Telefonsamtaler med Mohr at gentage disse Synspunkter.
Munch har over for den engelske og franske Gesandt udtalt, at vi betragter det, der
var sket i Norge, som en grov Neutralitetskrænkelse, og at Danmark ogsaa følte sig truet.
Munch ved ikke, hvad Tyskland vil foretage sig, og Renthe-Fink næppe heller.
Stauning: Vi har ogsaa talt med Kongen, der var indforstaaet med det, Regeringen har gjort.
Hendriksen anmodede om, at de 5 Aargange, der er hjemsendt med Uniform,
indkaldes.
Munch: Det var netop dette, Renthe-Fink advarede imod.
Alsing Andersen, paa Forespørgsel af Hendriksen: Vi har Planer om at beskytte
Romø med Antiluftskyts fra Ballum. Vi har forhandlet med Bofors om at laane Antiluftskyts. Nu er det muligt, at vi ikke faar det.
Hasle: Det er meget foruroligende, at Renthe-Fink ingen Instruktioner har.
Hans Bevægelse huer mig heller ikke. Hans Henstilling om at undlade Indkaldelser kunde
jo ogsaa tydes paa en bestemt Maade.
Stauning og Munclt i og for sig enige heri.
Munch: Vor Handel med England vil i hvert Fald nu sikkert ophøre.
Tlendriksen: Er det den kommanderende General og Viceadmiralen, der har
sanktioneret, at der ikke foretages yderligere militære Foranstaltninger!
Alsing Andersen: Ja, men det har naturligvis været drøftet at indkalde Sikringsstyrken. Vi er imidlertid enige om, at der i Dag ikke bør foretages videre. Generalkommandoen har i Eftermiddag udtalt Ønske om Troppeforskydninger i Jylland, men dette
er den politiske Ledelse betænkelig ved. Der blev ikke fremsat noget egentligt Forslag
om at indkalde Sikringsstyrken.
Krag: Ved man noget om Norges Stilling til England!
Munch: Nej.
Hasle: Har man Underretninger fra Gesandtskabet i Berlin! Hvis tyske Tropper
overskrider Grænsen, hvad vil man saa gøret Sætter vi os da til Modværget
Munch: Det var netop dette, Renthe-Fink advarede os imod.
Hasle: Der vil da vel ikke blive givet Ordre til de danske Tropper om ikke at gøre
Modetendt
Munch: Jeg refererer kun, hvad Renthe-Fink havde sagt.
Alsing Andersen: Direktiverne er saadan, at Tropperne skal sætte sig til Modværge.
Vi faar jo saa Indberetning, og Regeringen maa da tage Stilling. Tropperne har Ordre til
at holde sig i 1 Kilometers Afstand fra Grænsen for at undgaa Skærmydsler.
Munch: Det tyske Militærs Mening vil efter min Opfattelse være den, at man ikke
vil betragte det som Krig, hvis man de paagældende Steder traadte op mod Neutralitetskrænkelserne, som E 13 i Verdenskrigen. Denne Opfattelse er dog ikke den tyske Gesandts.
Hendriksen: Det er vel en utænkelig Tanke at komme i Krig 'paa tysk Side!
Munch og Stauning: Ja, og det er det ogsaa paa de andres Side.
Hartvig Erisoh. udtrykte sin Frygt for, at vi kommer ind i det hele uden at tage
Standpunkt, saaledes at vi i Verdens øjne kommer til at staa som Deltagere paa tysk Side.
Stauning ' og Munch foreslaar at udsende en Erklæring fra Mødet om, at "der er
intet foruroligende for Danmark".
Hasle: Bestemt imod. Tænk, hvis det f. Eks. skulde ske, at Jylland var besat
i Morgen!
Det vedtoges efter nogen Diskussion at udsende en Erklæring, der blot siger, at
Mødet har været afholdt og fortsættes i Morgen.

For Kommissionen mødte fhv. ]Iinister Henning Hasle.
Formanden: I de Redegørelser, der
over for Kommissionen er afgivet af
fh.v. Udenrigsminister, Dr. Munch og
fhv. Forsvarsminister Alsing Andersen,
henvises til Forhandlinger og Beslutninger i et Partiformandsmøde, der afholdtes i Rigsdagen den 8. April 1940 Kl. 20,
og hvor foruden de to daværende Ministre Finansministeren var til Stede. Man
har bedt Dem som Deltager i nævnte
Møde - De var jo Formand for Det
konservative Folkeparti i Folketinget komme til Stede for Kommissionen.
Kommissionen har i Skrivelse af 1.
ds. anmodet Dem om hertil at fremsende
Deres Dagbogsoptegnelser fra den nævnte Dag, og dem har vi modtaget*) , men
der er fra en enkelt Side fremsat Ønske
om at faa Lejlighed til at stille Spørgsmaal til Dem.
Før De udtaler Dem, gør jeg opmærksom paa, at det stenografiske Referat af Forhandlingerne her antagelig
vil blive offentliggjort, og indtil det finder Sted, paahviler der Kommissionens
Medlemmer Diskretionspligt. J eg tør vel
gaa ud fra, at De for Deres Vedkommende vil føle Dem bundet ved den samme
Diskretionspligt, for saa vidt angaar den
Afhøring, der nu vil finde Sted, og saaledes at Diskretionspligten ogsaa omfatter
Deres egne Udtalelser?
Hasle: Ja.
Hjermind: Maa jeg have Lov at
spørge, om De erindrer, paa "hvis Foranledning Mødet den 8. April 1940 blev
indkaldt?
Hasle: Jeg maa maaske give en lille
Redegørelse for de Møder, som dengang
fandt Sted. Jeg maa da først gaa tilbage
til Dagene før Krigens Udbrud, i August
1939. Da havde daværende Statsminister
Stauning foretaget en Henvendelse til
Konservative og Venstre om at indtræde
i Regeringen. Det blev dengang ikke til
noget, dels paa Grund af at de Konservative for deres Indtræden stillede visse
Betingelser af militær Art, dels fordi Venstre ønskede en egentlig Samlingsregering. Da Krigen mellem Polen og Tyskland brød ud, meddelte jeg paa mit Partis Vegne Statsministeren, at nu frafaldt
vi Betingelserne, nu gik vi betingelses*) jfr. foran.

løst ind i Regeringen, men det strandede
igen paa Modstand fra Venstres Side,
der ønskede en egentlig Samlingsregering,
medens Stauning tilbød Ministre uden
Portefeuille.
Der blev altsaa ingen Samlingsregering, men i Stedet for blev der paa mit
Initiativ oprettet en Slags Institution,
der hed Partiformandsmøder, som meget
jævnlig blev indkaldt af Statsministeren
for at blive holdt orienteret om de Ting, der
foregik; ogsaa enkelte vigtige Lovforslag
drøftedes paa disse Møder, forinden de
forelagdes i Rigsdagen. Det var et saadant Møde, der afholdtes den Dag. Det
var altsaa Møder, som var Udtryk under
Krigen for et vist Samarbejde mellem
Regeringen og Oppositionen, og Indkaldelsen til det nævnte Møde skete paa den
Maade, at jeg om Formiddagen den 8.
April - Rigsdagen havde haft Ferie
nogle Dage - hjemme i Aarhus paa
mit Kontor fik telefonisk Meddelelse fra
Statsministeriet om at indfinde mig samme Dags Aften Kl. 8 til et Møde med Ministeriet i Folketingets Ministerværelse.
Hjermind: Kan man sige noget om,
hvor hyppigt disse Møder blev afholdt i
Foraaret 1940?
Hasle: De blev afholdt hyppigt jeg antager en Gang om Ugen eller saa.
Hiermind: Kan De huske, hvornaar
det sidste Møde er før den 8. April?
Hasle: Saavidt jeg husker, var det
lige efter Paaske; jeg tror endda, det
var Anden Paaskedag om Aftenen, der
var et Møde om nogle vigtige finansielle
Love, som Buhl vilde drøfte med os jeg tror det var om Tøjskatten.
Rager: Hvornaar var Paasken?
Hasle: Det var i Slutningen af Marts
Maaned, vil jeg tro .
Hjermind: Blev Partiformændene
paa dette Møde den 8. April gjort opmærksom paa Kammerherre Zahles Indberetning af 4. April, og blev man gjort
bekendt med Indholdet af Kommandørkaptajn Kjølsens Indberetning? Fik man
Kendskab til den Advarsel, der paa det
Tidspunkt var kommet direkte fra den
hollandske Forsvarsstab? Blev man gjort
bekendt med den Advarsel, der var kommet direkte fra den svenske Forsvars-
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stab? Og blev man endelig gjort bekendt foretage sig noget i Retning af Mobilirned den Advarsel, som den herværende sering. Da jeg skulde gaa ind til Mødet,
engelske Marineattache havde givet?
befandt vor militære Ordfører, Ole Bjørn
Uasle: Jeg maa herom henvise til Kraft, sig uden for Værelset, jeg tror, i
mine Notater, som jo blev optaget paa Folketingssalen eller i Vandrehallen, det
Stedet samme Aften . Der blev givet Med- kan jeg ikke huske, og Ohristmas Møller
deleise om, at Kommandørkaptajn Kjøl- var ogsaa til Stede. Kraft sagde da til
sen, der var vor Marineattache i Berlin, mig : Husk nu at forlange de 5 Aarfra den hollandske Marineattache i Ber- gange, der er hjemsendt med Uniform,
lin havde faaet Melding om, at en Flaade indkaldt. Denne Samtale meddelte jeg
samledes i Stettin, og at der efter hans Halfdan Hendriksen, og da han først fik
Skøn var Fare for Danmark. Nogen Ordet i en Sammenhæng, hvor det pasMeddelelse om, at den engelske Marine- sende kunde anbringes, blev det altsaa
attache skulde have udtalt noget, tror jeg ham, der paa vore Vegne anmodede om
ikke der er givet. Og jeg vil gerne tilføje, eller gav det Raad - jeg ved ikke, hvad
at de paagældende Indberetninger blev I man skal kalde det: fremsatte en Anikke læst op in extenso; det var et Refe- modning om Indkaldelse af disse 5 Aarrat, Udenrigsministeren gav af disse Ind- gange. Jeg kan godt tilføje, at naar man
beretninger, og han tilføjede, at der hav- ikke borede yderligere i dette Spørgsde jo tidligere været alarmerende Med- maal, var det paa Grund af Meddelelsen
deleiser, saaledes i November 1939; da om; at den militære Sagkundskab var enig
havde Hollænderne ogsaa ment, der var med Regeringen om, at der ikke skulde
stor Fare paa Færde, men da havde de foretages noget yderligere i Retning af
altsaa taget fejl, og man kunde heller Mobilisering.
ikke udelukke, at de ogsaa gjorde det
Illermlnd: De er altsaa helt sikker
denne Gang.
paa, at man havde det Indtryk, at RegeAksel Møller: I det Aktstykke, De har ringen og den militære Sagkundskab var
overladt Kommissionen, Deres skriftlige helt enige?
Referat af Mødet den 8. April, forekomUasle: Ja.
mel' der følgende Bemærkning: »Hasle:
Ujermind: Jeg betragter nemlig dette
Har man Underretninger fra Gesandt- som et forholdsvis vigtigt Punkt, thi saa
skabet i Berlin?- Hvorledes skal dette er der, saavidt jeg kan skønne, givet
Spørgsmaal forstaas?
urigtige Oplysninger til PartiformænUasle: Det skal forstaas saaledes: dene.
Er der indgaaet Meddelelser i Dag.
Uasle: Ja, jeg ved ikke - jeg har
Iliermind: De er altsaa klar over ikke undersøgt det Spørgsmaal siden; i
for det er henimod Slutningen, i den sid- saa Henseende afventer jeg de Dokumenste Halvdel af Mødet, De stiller det ter, denne Kommission fremkommer med.
Oluf Pedersen: J eg vil gerne spørge,
Spørgsmaal - , at der har været nogle
Indberetninger fra de tidligere Dage? I om ikke det er rigtigt, at PartiformænIlaslet Ja ja, det var dem, Uden- dene var fuldt klar over den truende
rigsministeren havde refereret. Og saa Situation. Efter de Forhandlinger, der
spørger jeg til sidst: Foreligger der nogen har været ført, og de Betragtninger, der
senere Indberetninger?
er gjort gældende af Partiformændene,
Hierminde Blev man paa Mødet gjort ser det efter min Mening ud, som om
bekendt med, at der paa et Møde den 5. man har været. fuldt klar over, at Faren
April mellem Forsvarsministeren og Ge- var overhængende, men at man netop
neralkommandoens og Søværnets Chefer indtog den Stilling, man gjorde, fordi
af Generalkommandoen var stillet Krav man frygtede den Reaktion, der vilde
om Sikringsstyrkens Indkaldelse, og at komme, hvis man gik til Indkaldelser.
dette Krav var gentaget i et Møde den Altsaa, man udlod ikke, saavidt jeg kan
8. April Kl. 10.30 og sidste Gang samme se, at gaa til Indkaldelser, fordi man
Dag Kl. 17 i et Møde mellem Forsvars- troede, der ikke var Fare, men fordi man
ministeren og Forsvarscheferne?
frygtede, at man netop derved øgede RiUasle: Nej, det gjorde man ikke, sikoen . Derfor, naar man netop har ført
Forsvarsministeren meddelte os - og det Forhandlingerne ud fra det Synspunkt,
var jo en Meddelelse, jeg lagde meget synes jeg, det er underligt, om det virkestor Vægt paa - , at der ingen Uenighed lig kan være rigtigt, at der blev givet
bestod mellem Regeringen og de øverste Oplysninger, som var Grundlag for, at
militære Chefer om, at man ikke vilde man saa roligere paa det.
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Christiansen: Gjorde de Meddelelser,
der, efter hvad jeg maa formode, blev
givet af Udenrigsministeren om de gentagne Henvendelser fra Renthe-Fink om
Forsigtighed med Provokationer o. s. v.,
ikke et vist Indtryk paa Partiformandsmødet, og var de ikke væsentlig medvirkende til at man ikke f. Eks. fra konservativ Side fastholdt Anmodningen om
Indkaldelse af de 5 Aargange? Det synes
jeg det er meget væsentligt at faa at vide.
Gjorde disse Henvendelser fra den tyske
Gesandt ikke et meget stærkt Indtryk?
"asie: De to Herrers Spørgsmaal
drejer sig vist i og for sig om det samme.
J eg vil dertil sige, at naturligvis gjorde
det paa mig et stærkt Indtryk, at den
Mulighed forelaa, at vi kunde provokere
et tysk Overfald ved at mobilisere; det
er ganske klart. Og jeg skal tilføje, at
Regeringens Stilling efter min Opfattelse
var den, at den vilde berolige os. Den
vilde i og for sig have os til at forstaa,
at der vistnok ikke var nogen overhængende Fare: naturligvis var Situationen
farlig, men selve Mødet endte jo med, at
Statsministeren og Udenrigsministeren
ønskede udsendt en Erklæring om, at
der ingen Fare var for Danmark. Det
modsatte jeg mig, fordi jeg havde et
stærkt Indtryk af, at der var Fare
for Danmark. J eg var naturligvis fuldt
ud klar over de Betænkeligheder, der
var ved at mobilisere, og Regeringens
Standpunkt i saa Henseende forstod
jeg naturligvis godt. Det, jeg i den
Henseende vil bebrejde Regeringen, er,
at den ikke havde mobiliseret tidligere,
paa et Tidspunkt, hvor det ikke kunde virke provokerende. Men det var
naturligvis en Skønssag, om man skulde
foretage Indkaldelser; i saadanne Situationer gør modstaaende Strømninger sig
altid gældende, et Synspunkt tilsiger at
handle paa een Maade, et andet Synspunkt at handle paa en anden Maade.
Men efter hele min Indstilling Livet igennem ønskede jeg naturligvis i en saadan
Situation, at Danmark vilde go down
tighting, saaledes som Churcbill havde
anbefalet os.
Diermind: Kan man forstaa Deres
sidste Udtalelser saadan, at De havde den
Opfattelse, at det var Regeringens, Udenrigsministerens og Forsvarsministerens
Ønske at berolige Partiformændene ved
dette Møde?
*) jfr. foran .

"asie: Ja, det mener jeg egent-

lig.

Rager: Vi har fra Hartvig Frisch
modtaget et Memorandum*), hvori han
redegør for, hvad der efter hans Opfattelse skete paa dette Formandsmøde, og
der staar i dette Memorandum bl. a. følgende - efter at der mundtligt er gjort
Rede for Situationen vedrørende Spørgsmaalet om Mobilisering eller Ekstraindkaldelser: »Alsing Andersen knyttede
hertil et Referat af Forhandlingen mellem de tre Ministre og de militære Chefer, og det fremgik hera:f,. at. General
Prior havde ønsket Mobilisering, men
efter de givne Oplysninger havde afstaaet derfra." Jeg synes, at dette ikke
helt staar i Samklang med de Erindringer, De har angaaende det, der skete, og
jeg vil gerne høre - efter a~ Jeg nu
har læst dette op - , om De stadig mener
at kunne fastholde, at der ikke har været
meddelt noget i den Retning, eller om
De mulig mener, at det kan være. u:r;tdgaaet Dem, i hvert Fald som saa vigtigt,
at De har nedskrevet det.
"asie: Med Hensyn til Nedskrivning
maa man jo indskrænke sig - det vigtigste er at have deltaget i Mødet. J eg
kan naturligvis ikke garantere, at jeg
har nedskrevet det hele, eller rettere, det
har jeg ikke, og jeg tør ikke benægte
over for dette Udsagn, at der kan have
været givet nogle Meddelelser om de forudgaaende Forhandlinger. Men jeg har
lagt afgørende Vægt paa Situationen,
som den forelaa nu, i dette Øjeblik, da
vi skulde diskutere Sagen, og i saa Henseende stemmer Hartvig Friseh's Optegnelser - efter hvad der lige er læst op
- overens med mine, nemlig, at nu, i
dette Øjeblik, var den militære Sagkundskab og Ministeriet enig om, at der ikke
skulde foretages noget.
Rager: Det er vi klar over, og det
staar der ogsaa her i dette Referat. Men
der blev før spurgt, hvorvidt der overhovedet var meddelt noget om, at de militære Chefer havde krævet Mobilisering.
Der forstod jeg, at De sagde: Saadanne
Oplysninger har vi ikke faaet, vi har kun
faaet at vide, at der var Enighed. Saadan forstod jeg det før.
"asie: Det er muligt, at jeg har sagt
det lidt for skarpt. J eg tør ikke benægte,
at der kan have været givet nogle, om jeg
saa maa sige, historiske Oplysninger om
de forudgaaende Forhandlinger.
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Rager: Ja, det er jo historiske Oplysninger fra samme Dag.
Hasle: Men det afgørende for mig
er selvfølgelig, hvilken Stilling de har
nu, ikke, hvilken Stilling de har haft.
Rager: Ja, men maa jeg bringe i
Erindring, at Spørgsmaalet - det var
vist Hr. Hjermind, der stillede det blev spidset hen til: Blev der givet Dem
Oplysning om, at de militære Chefer ved
Møder samme Dag Kl. 10 eller 11 og
senere KI. 17 havde ønsket eller havde
foreslaaet Mobilisering? Dertil var det,
forstod jeg, at De før svarede nej. Men
Harioiq Frisch. siger i sit Memorandum:
Det fremgik heraf, at General Prior
havde ønsket Mobilisering, men efter de
givne Oplysninger havde afstaaet derfra.
Det interessante er altsaa dette: Er der
i Løbet af Dagen sagt noget om, at General Prior ønskede Mobilisering?
Hasle: Jeg tror ikke, der er sagt, at
han samme Dag har ønsket Mobilisering;
det er jeg ret overbevist om. (Rasmus
Hansen: Men en Indkaldelse af Sikringsstyrken?). Men at der er sagt, at han paa
et vist Tidspunkt har ønsket det, tør jeg
ikke benægte. Men at det skulde være saa
skarpt, at han lige forinden har krævet
det og saa bagefter har frafaldet det. ...
Rager: Det fremgaar, at det maa
være samme Dag, for de givne Oplysninger, der faar ham til at afstaa derfra,
er Renthe-Finks Henvendelse og alt det,
der blev fremført for Partiformændene.
Saadan som det staar i Hartvig Friseh's
Referat, er det ganske tydeligt, at det er
General Priors Stilling samme Dag.
Rasmus Hansen: Af Dr. Krags efterladte Notater, som vi har modtaget*),
kan det ses, at i Mødet med Partiformændene den 8. April om Aftenen har i
hvert Fald Spørgsmaalet om Sikringsstyrkens Indkaldelse været berørt af Forsvarsministeren. Med Formandens Tilladelse vil jeg gerne citere, hvad der staar
herom i Dr. Krags efterladte Notater:
li Forsvarsministeren
meddelte dernæst, at det var besluttet at opretholde
højeste Alarmberedskab for de sønderjydske Styrker incl. Fredericia, men for
det øvrige Land Beredskab af næsthøjeste
Trin. Han havde over for General Prior
ytret Betænkelighed ved at indkalde Sikringsstyrken og at foretage Troppeforskydninger mod Grænsen under Henvisning til Dr. Munchs Samtale med Renthe-Fink; men han havde lovet General
*) jfr. St. 257.
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Prior, at han skulde faa endeligt Svar
paa sine Ønsker, naar efter Formandsmødets Afslutning nyt Ministermøde var
afholdt. e
Det fremgaar altsaa heraf klart, at
Forsvarsministeren over for Partiformændene har understreget, at der var
Uoverensstemmelse imellem hans Syn
paa, hvad der kunde foretages i den
foreliggende Situation, og hvad General
Prior ønskede. Det viser sig altsaa af disse Notater, at Dr . Krag i hvert Fald har
opfattet Forsvarsministerens Standpunkt
paa en anden Maade, end De har gjort.
Hasle: Jeg kan ikke sige, hvordan
Dr. Krag har opfattet det, men paa det
Punkt er jeg ganske sikker: som endeligt
Resultat af Ministerens Forhandlinger
med Generalen og Admiralen meddelte
han i dette Møde, at der bestod Enighed
om, at der intet skulde foretages i Retning af Mobilisering - derom er der
overhovedet ingen Tvivl.
Rasmus Hansen: Ja, men Forsvarsministeren har i hvert Fald oplyst, at
der ikke bestod Enighed mellem ham og
General Prior om, hvorvidt Sikringsstyrken skulde indkaldes.
Hasle: Nej, det har han ikke.
Rasmus Hansen: Vil De da paastaa,
at det er en helt igennem urigtig Fremstilling, Dr. Krag har givet? Vil De forlange af Kommissionen, at vi skal tage
større Hensyn til Deres mundtlige Meddelelse nu end til de Notater, Dr. Krag
nedskrev under Mødet, og som vi gennem Venstres Medlemmer af Kommissionen har faaet tilstillet?
, 'Uasle: Jeg vil overhovedet intet forlange af Kommissionen.
Arnth Jensen: I Generalkommandoens Beretning staar udtrykkeligt, at General Prior og Generalstabschefen paa
Mødet den 8. April foreslog Indkaldelse
af den fulde Sikringsstyrke. (Westermann: KI. 10.30). Ja, Kl. 10.30, men
senere er det blevet ændret; der blev ikke
indkaldt nogen. Derfor maa der have
været en Uoverensstemmelse mellem Forsvarsministeren og Generalkommandoen
den Dag. Spørgsmaalet er altsaa, om De,
Hr. Hasle, husker noget om, at denne
Uoverensstemmelse blev meddelt i Formandsmødet?
Hasle: Dertil kan jeg kun svare, at
det er meget muligt, at der har været
refereret, at der har været en Uoverensstemmelse, men i dette Øjeblik, den 8.
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April om Aftenen Kl. 20, var der ingen
Uoverensstemmelse, efter hvad Ministeren sagde.
Aksel Møller: Tror De ikke, denne
Forskel i Opfattelsen kan bero paa et
upræcist og springende Ordvalg hos
Forsvarsministeren? Der foreligger for
os, efter hvad vi har hørt her i Kommissionen, to forskellige Forklaringer
paa, hvad Forsvarsministeren har sagt.
I Halfdan Hendriksens Referat lader
denne Forsvarsministeren sige : »Vi maa
være tilbageholdende med de Foranstaltninger, vi foretager, og dette er drøftet
med den kommanderende General og Viceadmiralen endnu i Eftermiddag. Vi er
enige om, at der ikke bør gøres mere.
Dog har Generalkommandoen i Aften
ønsket at foretage visse Forskydninger,
men af politiske Grunde er dette ikke
sket, fordi det er for farligt.c*) Her siger altsaa Forsvarsministeren udtrykkeligt, lige efter at han har nævnt den
kommanderende General og Viceadmiralen: »Vi er enige om, at der ikke bør
gøres mere.« I A. M. Hansens Optegnelser refereres det samme saaledes: »Forsvarsministeren: Vi har drøftet Mulighederne med de sagkyndige; de ønsker
naturligvis Indkaldelser, men Ministeriet
er enigt om, at vi bør være saa tilbageholdende og forholde os saa stille som
muligt**).c Er det muligt, at Misforstaaelsen kan bero paa, at der er blevet sagt
»Minlsteriet« eller at Ordet »vic er blevet
benyttet i umiddelbar Forbindelse med
Nævnelsen af Søværnskommandoens
Chef og den kommanderende General?
Hasle: Nej, det er det ikke.
Aksel Møller: De mener altsaa bestemt, at det forholder sig saaledes, at
der ikke er blevet givet Oplysninger?
Hasle: Jeg gentager, at det er muligt, Ministeren har sagt, at der tidligere
har været Uoverensstemmelse, at de militære Chefer naturligvis ønskede Indkaldelser, saaledes som de vel altid gør
i en saadan Situation, eller noget lignende i den Retning, men at i dette øjeblik bestod der ingen Uoverensstemmelse, og det skyldtes muligvis, at man
havde forklaret de politiske Chefer, at
det politisk kunde være farligt.
Westermann: I sine Dagbogsoptegnelser vedrørende Formandsmødet skriver Hr. Hasle, at Hendriksen anmodede
om, at de 5 Aargange, der var hjemsendt
med Uniform, indkaldes, og faar et Svar
*) jfr. foran St. 237.

**) [fr. foran St. 245.

af Forsvarsministeren. Derefter spørger
Hendriksen: »Er det den kommanderende General og Viceadmiralen, der har
sanktioneret, at der ikke foretages yderligere militære Foranstaltninger? c Og
dertil svarer Forsvarsministeren: »Ja,
men det har naturligvis været drøftet at
indkalde Sikringsstyrken. Vi er imidlertid enige om, at der i Dag ikke bør
foretages videre. c
J eg maa maaske gøre Hr. Hasle opmærksom paa - hvad han formentlig
ikke er bekendt med - , at i Generalkommandoens Beretning her til Kommissionen skrives der om Mødet samme Dag,
den 8. April Kl. 17: »Sluttelig indstillede Chefen for Generalkommandoen
paany indtrængende, at man indkaldte
Sikringsstyrken***).c
Den Beretning, Hr. Hasle her har
afgivet, er jo, i hvert Fald paa dette
Punkt, fuldkommen sammenfaldende
med den Beretning, som Halfdan Hendriksen har afgivet over for Kommissionen. Da det er meget vigtigt at faa at
vide, om den Erklæring, som Forsvarsministeren har afgivet paa Partiformandsmødet den 8. om Aftenen, altsaa
er i Uoverensstemmelse med Generalkommandoens Indberetning, vil jeg gerne
paany spørge Hl'. Hasle, om han vil
fastholde sin Redegørelse her?
Hasle: Ja, som det staar der, passer det jo nøjagtigt med den Forklaring,
jeg paa Hr. Ragers Foranledning gav.
Jeg kunde ikke huske, hvad jeg havde
skrevet, men det stemmer altsaa nøjagtigt med min egen Erindring.
Westermann: Det spiller en særlig
Rolle derved, at der som Svar paa den
indtrængende Anmodning fra Chefen for
Generalkommandoen blev stillet et Svar
i Udsigt efter Mødet med Partiformændene Kl. 20 og et derpaa følgende Ministermøde Kl. 21. Med andre Ord, paa
det Tidspunkt, da Forsvarsministeren
gaar til Formandsmødet, staar Spørgsmaalet om Indkaldelse af Sikringsstyrken aabent og skulde altsaa afgøres paa
Formandsmødet. Jeg forstaar, at naar
man der fra konservativ Side frafaldt
Kravet om at faa de 5 Aargange, der
var hjemsendt med Uniform, indkaldt,
har dette været afgørende for, at der
ikke blev givet nogen saadan Bemyndigelse til Chefen for Generalkommandoen.
Hasle: Det skulde vel ikke afgøres
***) A. 59.
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paa Formandsmødet, for Formændene
havde jo ikke nogen statsretlig Stilling,
der kunde give dem Bemyndigelse dertil.
Det skulde afgøres paa Ministermødet,
og saa vilde man forinden Ministermødet spørge Formændene. Det var derfor, jeg begyndte med Forklaringen om,
hvad der laa i disse Formandsmøder.
Det var Møder, hvor man blev underrettet og kunde fremføre sine Synspunkter,
men de var uden statsretlig Betydning.
Men naar vi, Hal/dan Hendriksen og
jeg, ikke gik videre med dette Krav om
Indkaldelse af de 5 Aargange, naar vi
ikke fremførte denne Mening yderligere
skærpet, er det ganske rigtigt, at det
skyldtes hovedsagelig Oplysningen om,
at de militære Chefer var enige med Regeringen om, at der paa det nuværende
Tidspunkt ikke yderligere skulde foretages Indkaldelser.
Westermann: Det er det springende
Punkt, at der f.oreligger et Krav fra Chefen for Generalkommandoen, og der er
stillet Chefen for Generalkommandoen i
Udsigt, at han skal faa et Svar om Aftenen ...
Hasle: Det vidste jeg heller ikke.
Westermann: Nej , men man forventede, at der paa Mødet med Partiformændene vilde falde saadanne Udtalelser, at det paafølgende Ministermøde
vilde tage bestemt Standpunkt, og jeg
kan da forstaa, at Forsvarsministeren
med de Oplysninger, han har givet, har
vildledt Partiformændene, saaledes at de
Udtalelser, der kunde være fremkommet
fra deres Side, og som formentlig ogsaa
vilde være fremkommet fra konservativ
Side, ikke er fremkommet.
Hasle: Hvis vi havde vidst, at de
militære Chefer stod bagved et Krav om
Indkaldelser, havde vi fastholdt det til
det alleryderste.
Rager: I Forsvarsminister Alsing
Andersens Redegørelse siger han, at han
~ gav først Meddelelse om de tyske Flaade- og Hærbevægelser og om, hvilke danske Foranstaltninger der var henholdsvis drøftet og iværksat i Dagens Løbe,
- »nævnte i den Forbindelse ogsaa General Priors Forslag om Troppeforskydninger i Sønderjylland c og »bemærkede
herom, at saadanne Skridt netop i Sønderjylland maaske kunde være lige saa
betænkelige som almindelige Indkaldelsere, og efter nogle flere Bemærkninger
staar der tilsidst : » Ingen udtalte sig for
*) A. 45.
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de nævnte Troppeforskydninger c *) . Det
synes altsaa ogsaa efter Alsing Andersens egoet Referat, at der har været givet
Oplysning om de Meningsforskelligheder,
der har været mellem General Prior og
Regeringen. Hvordan det har staaet paa
det paagældende Tidspunkt, fremgaar
ikke bestemt af den Udtalelse her, men
jeg mener, vi maa konstatere, at der har
været givet Oplysninger om, at der har
bestaaet forskellige Opfattelser af, hvad
der skulde ske.
Hasle: H vad Troppeforskydninger angaar, husker jeg godt, at det blev nævnt ...
Westermann: Det staar ogsaa i
Hasles Referat.
Hasle: Jeg husker godt, at der blev
nævnt Troppeforskydninger, men det var
efter min Mening en lille militær Detaille, som jeg ikke mente at kunne blande mig i.
fr. Dalgaard: De sagde i Begyndelsen af Afhøringen, at De bebrejdede ikke
Regeringen, at der ikke den 8. April blev
foretaget Mobilisering, men De vilde bebrejde den, at der ikke tidligere var sket
Mobilisering. Nu sagde De, at hvis De
havde vidst, at Generalkommandoen
endnu Kl. 17 samme Dag havde ønsket
enten Mobilisering eller Indkaldelse af
Sikringsstyrken, saa vilde De have forlangt det. Staar det ikke lidt i Modstrid
med det, De sagde for et Øjeblik siden?
Hasle: Jeg sagde, at jeg forstod
godt, at Regeringen kunde nære denne
politiske Betænkelighed.
fr. Dalgaard: Havde De ikke den
samme politiske Betænkelighed?
Hasle: Betænkelighed? jo; men det
er jo ikke det samme som at tage Beslutning. Jeg sagde ogsaa før, at selvfølgelig
er der modstridende Hensyn at afveje i
en saadan Situation, men naar det kom
til Stykket, vilde jeg foretrække, at Danmark gik ned kæmpende.
fr. Dalgaard: Hartvig Frisch siger
i sin Pro Memoria noget om, at han udmærket forstod Regeringens Standpunkt,
nøjagtigt som jeg egentlig forstaar at
De ogsaa mener, men han spørger, om
ikke man ude i Verden vil se hen til, om
vi foretager Modforanstaltninger. Det er
det Spørgsmaal, han stiller til Begeringen. Han siger længere nede: ingen af
Partiformændene ønskede at uddybe det
Spørgsmaal, jeg stod i saa Henseende
ganske alene. Erindrer De, at Hartvig
Frisch udtalte sig i den Retning?
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lIasle: Jeg erindrer, at Hartvig
Frisch kom med en meget klog Bemærkning, nemlig at vi nu skulde passe paa,
at vi ikke i Verdens øjne kom til at staa
som Deltagere i Krigen paa Tysklands
Side, hvilken Mulighed jo var ret nærliggende, hvis man ikke vilde gøre Modstand. Den kunde jo ikke komme til at
foreligge, hvis vi havde indkaldt Sikringsstyrken, men for saa vidt advarede
han netop mod den Situation, som var
ved at udvikle sig, som han altsaa saa
meget klart.
Fr. Dalgaard: I Forbindelse dermed
oplyses det i Hartvig Frisch 's Pro Memoria, at Forsvarsministeren »roligt og
sagligt e, staar der, gjorde opmærksom
paa, at Hæren, altsaa Militærapparatet,
havde sine Forholdsordrer, og man forstod altsaa paa Forsvarsministerens Udtalelser, at der vilde blive ydet Modstand.
lIasle: Ja, det spurgte jeg om der
vilde.
Fr. Dalgaard: Var De ikke tilfreds
med selve det Svar, at der vilde blive
ydet Modstand?
lIasle: Jo, det var jeg naturligvis.
Steen: Jeg har forstaaet, at. ved Afslutningen af Formandsmødet kom Udenrigsministeriets Direktør Mahr til Stede.
Har De nogen Erindring om, om han
deltog i Forhandlingerne, og i bekræftende Fald, hvad hans Indlæg bestod i?
lIasle: Nej. Saavidt jeg husker, traf
vi ham efter Mødets Afslutning ude i
Forhallen, og jeg saa ham gaa med
Munch og Stauning. Han deltog ikke i
Mødet.
Oluf Pedersen: Det er i Anledning
af en Udtalelse af Hr. Westermann. Er
det rigtigt, at de Konservative frafaldt
Indkaldelsen af de 5 Aargange? Saadan
blev der sagt. Er det rigtigt? Dernæst
forstod jeg det saadan, at naar de Konservative frafaldt det, skulde det være
paa Grund af, at der ikke fra de militære sagkyndige var krævet yderligere
Foranstaltninger. Men var det ikke af
Hensyn til Faren for en Provokation?
Det maa da være det brændende Punkt,
Faren for Provokationen. Det er dog et
vigtigt politisk Spørgsmaal.
lIasle: Det er klart. Derom har jeg
sagt, at jeg forstaar udmærket godt, at
Regeringen havde den Opfattelse, at det
kunde virke provokerende. Jeg forstaar
fuldt ud dette politiske Standpunkt. Over
for det vil jeg saa sige, at saa burde
man have mobiliseret noget før, og hvis
det var mig, der skulde træffe Afgørel18
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sen - og nu altsaa i det Raad, jeg skulde give - vilde jeg, naar det kom til
Stykket, altsaa have taget Risikoen, hvis
de militære Chefer havde staaet bagved.
Fr. Dalgaard: Risikoen ved en Mobilisering?
lIasle: Ved en Indkaldelse. Mere
kunde der ikke naas.
Rager: De siger: hvis de militære
Chefer stod bagved. Derved forstaas altsaa, at saavel Hærens som Søværnets
Chef skulde staa bagved?
lIasle: Ja, det skelnede jeg ikke saa
stærkt imellem. Jeg vil regne med, at
det først og fremmest var Hæren, det
drejede sig om.
Uiermind: Gennem det, Hr. Dalgaard
spurgte om, synes jeg der maaske kunde
komme en Uklarhed, idet Hr. Dalgaard
pointerede over for Dem, om De var tilfreds med Forsvarsministerens Svar, at
der vilde blive ydet Modstand, og deri
har De naturligvis erklæret Dem enig,
men ligger der ' "
Hasle: Det var det Svar, jeg ønskede
at fremkalde.
lIiermind: Men ligger der deri, at
det var et Udtryk for, at man var enig
om, at det var nok, at man med de forhaandenværende Styrker gjorde Modstand, men at man saa ikke gjorde mere,
saaledes at man sluttede sig direkte til
Forsvarsministerens Standpunkt?
lIasle: Nej, det er det jo ikke.
Jensen-Broby: En kort Bemærkning
i Anledning af, at der blev spurgt, om
Direktør Mohr var til Stede. Der staar i
Dr. Krags Redegørelse:
»Inden Formandsmødet blev hævet, indløb der Meddelelse fra Udenrigsministeriets Direktør, Minister
Mohr, at Gesandt Renthe-Fink under
Mødet havde ringet ham op for at
blive beroliget med Hensyn til eventuelle danske Indkaldelser, som han
paany indtrængende havde fraraadet. c
Og saa kommer der en Meddelelse om,
at i det paafølgende Ministermøde deltog Minister Mahr. Men han har altsaa
ikke været til Stede i Formandsmødet.
lIasle: Han har maaske sendt en
Depeche ind til Dr . Munch, det ved jeg
ikke. - J eg maa maaske for egen Regning tilføje, at mine Notater om dette
kan suppleres med Notater fra et Ministermøde, der fandt Sted den 20. Maj
1940, hvor Forsvarsminister Alsing Andersen oplæste en Redegørelse for den
8. og 9. Aprils Forløb, og hvor jeg sagde,
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at jeg ikke kunde godkende den paa dette
Punkt, med Hensyn til Indkaldelser, idet
vi jo havde krævet 5 Aargange indkaldt.
Dertil svarede Alsing Andersen: Det kan
jeg ikke huske. Dr. Krag griber saa ind
og siger: Ja, men det husker jeg udmærket godt, Hasles Referat paa dette Punkt
er rigtigt. Det er altsaa nedskrevet paa
Stedet i Ministermødet den 20. Maj 1940.
Formanden: Jeg maa dertil sige, at
der var jo ikke stillet Forslag fra Halfdan Hendriksens Side om at indkalde
de 5 Aargange.
"asie: Der var en Anmodning om
det.
Formanden: Hans Udtalelse lød saaledes: »Hendrlksen spurgte, om det ikke
vilde være nødvendigt, at man nu indkaldte de 5 Aargange, der var hjemsendt
med Uniform. Tidspunktet hertil maatte
være inde c"). Dette Spørgsmaal blev
rejst denne ene Gang og ikke fastholdt.
Og naar Hr. Hasle siger, at hvis han
havde vidst, at de øverste Militære havde
ønsket Indkaldelser, vilde man have fastholdt det, saa maa det erindres, at over
for dette Spørgsmaal siger Dr. Krag, at
han mener, at der burde være foretaget
Indkaldelser tidligere,
-men at skride til Indkaldelse af
Værnepligtige i Løbet af Natten eller
Morgendagen maatte jeg fraraade. Thi
hvis Tyskerne med Fremrykningen af
Tropper mod den danske Grænse havde aggressiv Hensigt, vilde Grænsen
sandsynligvis blive overskredet i de
første kommende Morgentimer, og
Indkaldelsen vilde komme for sent og
føre til en Fiasko. Havde Tyskerne
ikke saadan Hensigt, kunde man (jfr.
Gesandtens Advarsel) kalde Lynet ned
over sig ved Indkaldelser eller Troppeforskydninger« **).
Det var den Stilling, Dr. Kmg tog til det.
Ilasle: Det husker jeg godt.
Formanden: Men desuagtet vilde Hr.
Hasle alligevel have fastholdt sit Standpunkt?
Ilasle: Det vilde jeg, hvis de militære Chefer havde ønsket det. Men jeg
er klar over, at jeg ikke havde kunnet
gennemføre det.
Fr. Dalgaard: Prøvede De paa det?
"asie: Det gjorde jeg ikke, fordi de
militære Chefer ...
Hiermlndt I Anledning af det, Formanden nævnte om, hvorvidt man skul*) jfr. foran St. 236.

**) jfr. foran St. 257.

de forstaa Halfdan Hendriksens Udtalelse som et Forslag, vilde jeg gerne have
Lov at spørge: Var der nogen Tvivl om
efter Deres Erindring, at det var et Forslag?
Ilasle: Der er ingen Tvivl om, at det
var et Ønske fra vor Side.
IIjermind: Blev der særlig tilkendegivet, at De stod bag Spørgsmaalet om
Indkaldelse?
Ilasle: Naar enten Halfdan Hendriksen eller jeg talte, talte vi jo paa
begges Vegne.
Hiermind: Jeg spørger kun om det,
fordi Oharles Petersen forklarer, at det
var Dem, der rejste dette Krav.
Ilasle: Det er ogsaa muligt, at jeg
har sagt noget om det.
Formanden: Men Forholdet var det,
at det ikke blev betragtet som et Forslag
og ikke blev fastholdt som et Forslag.
IIjermind: Hvoraf ved Formanden
det?
Formanden: Det fremgaar af Referaterne her ...
IIjermind: Jeg fortolker det paa en
anden Maade.
Formanden: Det er mig, der har Ordet. Det fremgaar af Hr. Hasles Udtalelse, at Forslaget ikke blev fastholdt .. .
Hlermlnd: Men det var altsaa et
Forslag ...
Formanden: Det er mig, der har Ordet, Hr. Hjermind. Hvis Hr. Hasle er
af den Formening, at der blev fastholdt
et Forslag, kan vi jo faa -en Forklaring
paa det her.
Ilasle: Nej, fastholdt blev det jo
ikke.
Rasmus lIansen: Af de Notater, Dr.
Krag har efterladt sig, fremgaar det
som allerede fremhævet i Dag, at Forsvarsministeren i Mødet med Partiformændene har gjort opmærksom paa, at
der var en Uoverensstemmelse mellem
General Prior og ham med Hensyn til
Spørgsmaalet om Indkaldelse af Sikringsstyrken. Det fremgaar endvidere af
Dr. Kraqs efterladte Notater, at Forsvarsministeren paa Mødet med Partiformændene har givet Meddelelse om, at
der var lovet General Prior Svar paa
hans Ønske, naar der efter Formandsmødets Afslutning havde været afholdt
nyt Ministermøde. Gjort bekendt hermed
har De, Hr. Hasle, fastholdt den Opfattelse, at Forsvarsministeren ikke kan
have givet disse Oplysninger i Partifor-
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mandsmødet. Af Deres egne Notater
fremgaar det, at De slet ikke har opfattet, hvad Dr. Krag har sagt.
Hasle: Nej, det gør det virkelig ikke.
Fordi jeg ikke skriver det ned, skulde
jeg saa ikke have opfattet det? Jeg har
udmærket opfattet, hvad Dr. Krag
sagde.
Rasmus Hansen: Men lad mig saa
sige det paa den Maade, at i det, De
har nedskrevet fra Formandsmødet, og
som De har overladt Kommissionen, findes, saavidt jeg kan se, intet om det
Standpunkt, som Dr. Krag indtog under
Formandsmødet.
Hasle: Nej, men jeg husker det godt;
det har jeg sagt til Formanden.
Rasmus Hansen: Men naar der kan
være en saa væsentlig Mangel i Deres
eget Notat fra dette meget vigtige Formandsmøde, kan det saa ikke give Dem
Grund til Betænkelighed ved saa stærkt
at fastholde Deres egen Forklaring, naar
den saa kraftigt modsiges af de Notater,
som Dr. Krag har siddet og gjort under
Mødet? Det er dog fuldkommen utænkeligt, at Dr. Krag, siddende i Mødet,
skulde have givet sig til at nedskrive
noget, som ikke er foregaaet.
Hasle: Jeg maa anmode Formanden
om en anden Form for Afhøring. Da jeg
ikke kender Dr. Krags Referat, hvordan
skulde jeg saa kunne paastaa her, at
han skriver noget ned, som ikke er foregaaet?
formanden: Det er muligt, at Spørgsmaalene er noget nærgaaende. Det var
de ogsaa før fra Hr. Hjermind, der vilde
have Hr. Hasle til at moderere de Svar,
han har givet til Hr. Dalgaard.
Hasle: Jeg kender ikke det Referat.
formanden: De kan jo nægte at
svare.
Hasle: Det er ikke, fordi jeg vil
nægte at svare, men jeg kan jo ikke
svare paa Spørgsmaal af den Art.
Rasmus Hansen: Jeg vil gerne henlede Hr. Hasles Opmærksomhed paa, at
for et Øjeblik siden citerede jeg af Dr.
Krags Notater hele det Afsnit, som
drejede sig om Indkaldelse af Sikringsstyrken, og jeg er villig til, hvis Formanden tillader det, at citere det en
Gang til.
Hasle: Dr. Krags eget Referat af,
hvad han har sagt, er efter min Hukommelse rigtigt. J eg har ikke taget det med,
simpelthen formentlig fordi jeg paa det
Tidspunkt har været optaget af at tænke
paa, hvad jeg selv vilde sige, eller saa18'"
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dan noget. Men mit eget Referat af det,
jeg har taget med, er naturligvis gjort
saa objektivt, som det overhovedet var
mig muligt. Jeg har ikke forfulgt noget
som helst andet Formaal med mine N 0tater end at give et rigtigt Referat. Jeg
gjorde det paa Stedet, men jeg kan virkelig ikke være pligtig til at referere alt,
hvad der blev sagt paa det Møde.
Rager: Der er en enkelt Ting, jeg
gerne vil vende tilbage til. Det er Spørgsmaalet om de militære Chefer. Hr. Hasle
siger stadig: hvis de militære Chefer
stod bagved - og før, da jeg spurgte,
sagde Hr. Hasle: det var særlig Hæren,
det kom an paa. Men jeg vil alligevel
gerne igen have det klaret. H vis det var
blevet Hr. Hasle klart, at Hærens Krav
havde været et, men at dette ikke var
blevet mødt med Tilslutning' fra Flaadens Side, vilde det saa dog ikke ogsaa
have haft nogen Indflydelse?
Hasle: Det er muligt, men Sagen laa
jo saadan - her skal man jo tale rent
ud - , at nogen særlig Tillid til Flaadens
Ledelse var der ikke hos mig. Derimod
havde jeg ingen Grund til andet end at
nære Tillid til Hæren.
Hjermind: I Anledning af de Spørgsmaal, der blev stillet af Hr. Westermann
vedrørende det, som General Prior havde forstaaet: at der paa Mødet med Partiformændene og Ministermødet skulde
afgøres, om der skulde foretages Indkaldelser, vil jeg gerne spørge, om Mødet paa noget Tidspunkt havde den Karakter, at man direkte stillede Partiformændene over for Spørgsmaalet om,
hvilket Raad de vilde give Regeringen
med Hensyn til at foretage Indkaldelser.
Ilasle: Nej. Saadan foregik de Møder heller ikke. Det var Møder af orienterende Art, hvor man fik at vide, hvad
Regeringen havde besluttet, hvad den
tænkte paa at beslutte, og saa diskuterede man Sagerne; og herunder kunde
naturligvis Oppositionen give sine Raad
og fremsætte sine Betragtninger.
Hjermind: Dernæst vilde jeg gerne
nævne, at Hr. Charles Petersen mere udførligt end nogen anden har givet Udtryk over for Kommissionen for, at man
paa Mødet faar at vide, at Hæren og
Flaaden var sat i højeste Alarmberedskab, og han tilføjer: vi fik ogsaa en Del
Forklaring om, hvad højeste Alarmberedskab betød. Jeg vil gerne spørge Dem,
om De erindrer, at Forsvarsministeren
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har givet nærmere Detailler om, hvad
dette højeste Alarmberedskab betød .
"asie: Jeg tror nok, han har forklaret, hvad det betød. Jeg tror ogsaa,
vi havde faaet det tidligere, i Det udenrigspolitiske Nævn.
Illermindr Hvad gik den Forklaring
ud paa?
"asie: Militære Enkeltheder husker
jeg ærligt talt ikke, men jeg forstod jo,
at det var noget i Retning af, at man
kunde stille øjeblikkelig bevæbnet.
fllermlndt Jeg vilde dernæst gerne
nævne, at der i Halfdan Hendriksens
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Referat staar omtalt dette Spørgsmaal,
der er fremkaldt af Hr. Hartvig Erisch,
om Betænkelighederne ved at komme til
at staa som faktisk Deltager paa tysk
Side, og Halfdan Hendriksen siger, at
»paa tysk Side maa dog være ganske
udelukkets . Dertil svarer Udenrigsministeren efter Halfdan Hendriksens Referat: Ja, men det er ogsaa udelukket at
komme i Krig paa den anden Side« .
"asie: Ja, den Udtalelse husker jeg
tydeligt.
formanden: Saa tror jeg, vi kan
takke Hr. Hasle, fordi De kom til Stede.

For Kommisstonen mødte paany Generalmajor, fhv. Direktør for Ifrigsministeriet
J. D. Stemann.
Formanden: III'. General Stemann. I
Stemann: Jeg har ikke nogen ErinDer er enkelte af Kommissionens Med- I dring om det, absolut ikke .
lemmer, som har onsket at rette SpørgsAksel Møller: Saa frafalder jeg ydermaal til Dem. Det første Spørgsmaal ligere Spørgsmaal.
lyder:
Westermann: Plejede Generalen ikke
Deltog Generalen i Mødet i Uden- at v~re ~e~ sa:r.nm~n med Direktøren for
rigsminisleriet den 5. April 194.0 K1. Marineministeriet l de Møder, der blev
13.30, hvor Kammerherre Zahles Ind- ~fholdt i Udenrigsministeriet? Var det
beretning af 4. April 1940 blev oplæst i Ikke Normen?
sin Helhed?
Stemann: Jeg vil sige det modsatte.
•
'
Jeg har jo ingen Begreb om, hvor tit
Stemann. Det er ~levet ~edde~t ml~, Admiral Bechnitser har været i Udenat. dette ~pørgsmaal VIlde blive stillet h~ rigsministeriet, men jeg vilde tro, at
mig, og Jeg har derfor .undersøg;t, dels ~ han var der meget jævnligt, og jeg har
mm ?uk~mmelse,. dels l de ~apIrer, der maaske været der _ ja, jeg ved ikke:
var t~l mm Raadighed, om Jeg har væ- en Gang h veranelen Maaned eller saa~et hl .S~ede veel et sa~dant Møele. Og dan noget. Det var uendelig sjældent,
Jeg hal mtet kunnet fmele noget Sted jeg var til Moele derovre.
om det.
Jeg har nogen Tiel efter den 9.
Aksel Møller: Jeg veel jo, at naar April i Krigsministeriet ladet lave en
Generalen mener ikke at kunne finde Liste over de Møder, der var afholelt,
nogle Papirer, er det svært at prøve paa: den er, tror jeg, lavet paa Grundlag af
at genkalde noget i Generalens Hukom- Alsing Andersens og de andres Beretmelse, Men De brugte første Gang, De ninger, en Kontorchef har stillet den op:
var heroppe, den Bemærkning, at hvis Møde elen og den Dag med de og de DelDe kunele faa de nærmere Omstændig- tagere. Den maa jeg have set dengang
heder at vide om et eller andet, kunde og ikke gjort nogen Bemærkning om,
det være, det kunde genkalde noget i at der manglede et saaclant Møde, hvor
Deres Erindring. Derfor vil jeg lige jeg havde været til Stede.
gøre Dem opmærksom paa, at ViceBomholt: Oberst Hartz meddeler i
admiral Rechnitzer i sin mundtlige For- sin Bog, at hans fortrolige Indberetninklaring over for Kommissionen har op- ger fra Berlin, der var deponeret i
lyst, at De har været til Stede i Mødet Krigsministeriet, faldt i Tyskernes Hænden 5. April om Eftermiddagen sam- der. Er Direktøren vidende om dette
men med ham hos Udenrigsministeren, Forhold?
og der blev Indberetningen af 4. April
Stemann: Ja,
fra Kammerherre Zahle oplæst i sin
Bomholt: Er det muligt at oplyse
Helhed.
noget nærmere derom?
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Stemann: Der findes i Krigsministeriet en Hovedrapport om hele den Sag,
og det vil sikkert lette Kommissionen,
hvis De faar den. Som Direktør for
Krigsministeriet lod jeg saa snart det
blev mig bekendt - den er paabegyndt
den 20. November, kan jeg se, jeg har
her en Afskrift af den ...
Rager: Hvad Aar?
Stemann: 1943 - lod jeg ved Auditør afhøre alle de Personer, som havde
noget Kendskab til Sagen.
Bomholt: Vi vil meget gerne se de
paagældende Dokumenter.
Stemann: Ja, hvis Kommissionen
vil begære dem hos Krigsministeriet, der
ligger de.
Formanden: Det falder lidt uden for
selve Spørgsmaalet, vi har, men det kan
maaske være af Interesse for Kommissionens Medlemmer at faa dem.
Stemann: Naar man har gjort sig
bekendt med den Rapport, kunde der
maaske være Anledning til at knytte
yderligere Bemærkninger dertil, men jeg
tror, det vilde være for vidtløftigt, om
jeg sagde noget nu, uden at man i Forvejen kender den Rapport. Det er ikke
saaledes, at jeg vil sige, at jeg ikke kan
føje noget til den .
Formanden: Vi vil saa anmode
Krigsministeriet om at faa Rapporten.
Westermann: Kan Generalen i det
væsentligste godkende den Redegørelse,
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Oberst Hartz har fremsat i sin Bog:
og saaledes maaiie det qaa«?
Stemann: Jeg kan paa det bestemteste ikke godkende noget som helst af
det.
Rasmus Dansen: Naar vi nu har Hr.
Generalmajor Stemann til Stede her, vil
jeg gerne benytte Lejligheden til at
spørge Dem: Kan De ikke erindre Grunden til, at Oberst Harrel i sin Tid blev
afskediget? Vi har stillet Spørgsmaalet
til Generalløjtnant Prior, og vi har stillet Spørgsmaalet til den nuværende
Chef for Generalkommandoen, men har
ikke derved faaet Klarhed.
Stemann: Hvad har de svaret?
Rasmus Dansen: Vi har ikke faaet
Klarhed, de har ikke kunnet give os
Forklaring paa, hvorfor han blev afskediget.
Stemann: Jeg mener, der maa foreligge en Indstilling fra Generalløjtnant
Prior om det; den Sag maa De ogsaa
kunne begære oplyst i Krigsministeriet,
hvis det ikke ligger ved Sagen her.
Rager: General Prior henviste til
Dem, og De henviser til ham.
Stemann : Krigsministeriet har alle
Akterne. Jeg har ikke nogen private
Akter liggende i denne Sag; de maa
kunne faas derovre.
Formanden: Saa takker vi Generalen, fordi De er kommet til Stede og har
fremsat Deres Udtalelser.
»-

For Kommissionen mødte derefter Oberst Aage Carl Jacob Alexander Hartz.
Formanden: Oberst Hartzl Tør jeg
bede Dem nævne Deres fulde Navn og
Stilling.
Dartz: J eg er Oberst, til Raadighed
for Krigsministeriet, og mit fulde Navn
er Aage Carl Jacob Alexander Hartz.
Formanden: Obersten var den 9.
April 1940 Chef for 2. Regiment og Garnisonskommandant i Haderslev - hvor
længe havde De været det?
Dartz: Jeg kom derned den 1. April
1939 fra min Stilling som Stabschef for
J ydske Division.
Formanden: De er maaske bekendt
med den Opgave, der er stillet denne
Kommission, blandt andet at undersøge
samtlige politiske og militære Forhold,
som kan tjene til Bedømmelse af, -h vor vidt der er Grundlag for at gøre Ansvar gældende over for Ministre eller

andre særlig ansvarlige i Forbindelse
med Danmarks Besættelse af tyske Tropper den 9. April.
Der er i Anledning af den af Dem
udgivne Bog: » - og saaledes macdie det
gaa« fra Kommissionens Side ønsket
rettet nogle Spørgsmaal til Dem. Spørgsmaalene er i Forvejen tilsendt Obersten,
men før vi begynder, gør jeg opmærksom paa, at de stenografiske Referater
af Forhandlingerne her antagelig vil
blive offentliggjort, og indtil det finder
Sted, paahviler der Kommissionens Medlemmer Diskretionspligt. J eg tør gaa ud
fra, at De for Deres Vedkommende vil
føle Dem bundet ved den samme Diskretionspligt, ogsaa for saa vidt angaar
Deres egne Udtalelser.
Dartz: Ja.
Formanden: Det første Spørgsmaal,
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der ønskes stillet til Dem, lyder saaledes: Hvorledes virkede det forhøjede
Beredskab under Januar-Krisen 1940?
lIartz: Det virkede saadan paa Befolkningen - jeg gaar ud fra det er Civilbefolkningen, man ønsker Oplysning
om - , at den blev opskræmt, en Del
begyndte at tage Penge ud af Bankerne,
og man henvendte sig til Pressen for at
faa Oplysninger, og Pressen, bl. a. »Jydske Tidendee, henvendte sig til mig. Jeg
havde imidlertid fra min Division, altsaa fra Generalkommandoen eller Krigsministeriet, Ordre til, naar der kom
Henvendelser fra Pressen, at henvise til
Krigsministeriet. Det sagde jeg til Redaktøren, og han henvendte sig saa til
Krigsministeriet, og 2 Dage efter kom
del' Ordre til, at det forhøjede Beredskab
skulde ophøre. Der kom saa i Pressen
Artikler, der sagde, at det hele drejede
sig om militære Øvelser.
Formanden: Det næste Spørgsmaal
lyder: Den 8. April om Aftenen blev der
givet Ordre om Overgang fra Alarmberedskab til forhøjet Beredskab for Styrkerne Nord for Kongeaaen. Hvorledes
bedømte Obersen denne Ordre? Og hvorledes virkede den?*)
lIartz: Jeg selv modtog ikke Ordren,
da jeg var i Sønderjylland, men jeg
fik Kendskab til den ved, at min
Chef for 13. Bataillon, Oberstløjtnant
From, ringede til mig og sagde, at Divisionen havde givet Ordre til at gaa i
almindeligt Kantonnement, altsaa i spredt
Kantonnement Syd for Vejle Aa, som
var tildelt ham, og at Ordren til forhøjet
Beredskab altsaa var hævet for hans
Vedkommende. Nu vidste jeg, at Situationen nede ved Grænsen var uforandret,
Faren bestod stadig væk, jeg stod til Stadighed i Forbindelse med Grænsegendarmeriet. J eg gav derfor min Oberstløj tnant følgende Ordre: Jeg annullerer Divisionens Ordre, og De forbliver i Alarmberedskab i de 4 Gaarde, jeg har faaet
Melding og Skitse over, saaledes at De
staar klar til øjeblikkelig Afmarch. Saa
sagde han: Javel, og han blev i Gaardene, men det Tog, som jeg havde haabet, Divisionen havde stillet til Raadighed, kom ikke.
Bomholt: Obersten siger, at Ordren
til forhøjet Beredskab Nord for Kongeaaen blev hævet.
lIartz: Ja. den blev ophævet.
Bomholt: Er det den rigtige militære
Sprogbrug?
*) Der henvises til nedenetaaende Tillæg.
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lIartz: Ja, naar det forhøjede Beredskab er ophævet, og der samtidig er
givet Ordre til at gaa i spredt Kantonnement, er der ikke Kampberedskab mere
for de Tropper, saa tager det en uendelig Tid, inden de mange smaa Enheder
atter bliver samlet. Oberstløjtnant From
raadede dengang over ca. 460 Mand
krigsbrugbare Soldater, de var stykket
ud i smaa Kvarterer over et mægtigt
Areal, saa det krævede mange Timer at
faa dem samlet til en bekvem Standplads
igen, derfor brød jeg Divisionens Ordre
og sagde til ham, at han skulde blive i
Alarmberedskab i de fire Gaarde, han
havde faaet Ordre til.
Bomholt: Efter Generalkomrnandoens Meddelelse maa man faa det Indtryk, at der er indført »forhøjet Beredskabe, idet man gaar over fra »Alarmberedskab «, som er højeste Beredskab, Ul
»forhøjet Beredskabe.
lIartz: Nu er det saa længe siden,
at jeg maaske løber vild i disse Udtryk:
Alarmberedskab og forhøjet Beredskab,
men vi var i højeste Beredskab, i Kampberedskab, og jeg fik Melding fra Oberstløjtnanten om, at han har faaet Ordre
til, at den Tilstand er ophørt, og at han
skal gaa i spredt Kantonnement, og saa
hæver jeg den Ordre.
Bomholt: Saa vidt jeg kan skønne,
har Obersten i Bogen skrevet: »Forhøiet
Beredskab e, hvor der skulde staa
»Ala r mberedskab «.
lIartz: Det er muligt, det er saa
længe siden, jeg har haft med disse Begreber at gøre, saa jeg har maaske sammenblandet dem, det er det samme
Kampberedskab, som vi havde i Sønderjylland.
Westermann: Jeg vil gerne spørge
Obersten - idet jeg ikke kan godkende.
at Obersten ikke skulde kunne kende
Forskel paa forhøjet Beredskab og
Alarmberedskab -: Har der slet ikke
været Alarmberedskab for hele Mandskabet dernede fra om Formiddagen
den 8.?
lIartz: Jo, om Morgenen, efter at jeg
havde afgivet Melding til Divisionen, fik
vi kort efter Ordre til at gaa i Alarmberedskab.
Westermann: I Oberstens egen Bog
staar der, at om Morgenen, da Obersten
er hos Paludan-Miiller, kom der Ordre
til forhøjet Beredskab.
lIartz: Det er altsaa en Fejlhuskning af mig, det skal være Alarmberedskab.

553
Westermann: Og senere om Eftermiddagen blev De ringet op fra Vejle, og
Oberstløjtnant From meldte Dem, at han
af Divisionen havde modtaget Ordre om,
at »det forhøjede Beredskab e var hævet
for alle Styrker, og at han atter skulde
gaa i sine gamle Kvarterer. Ogsaa her er
der altsaa en Fejl.
lIartz: Nej, Alarmberedskabet var
hævet for hans Vedkommende, han skulde gaa i spredt Kantonnement. Naar jeg
skriver »forhøjet Beredskah«, er det, fordi i min Erindring staar »forhøjet Beredskab c som »Kampheredskahe.
Westermann: Jeg forstaar ikke, at
en Regimentschef kan tage fejl af Alarmberedskab og forhøjet Beredskab. Obersten skriver selv i Forordet her, at det
er en helt rigtig Redegørelse for, hvad
der har fundet Sted. Men dette er i afgjort Modstrid med Generalkommandoens Indberetning her til Kommissionen,
ifølge hvilken - og det stemmer med
alle de andre Indberetninger - der var
givet Ordre til forhøjet Beredskab om
Eftermiddagen. Jeg forstaar ikke, at
Obersten kan hævde, at Oplysningerne i
denne Bog er i fuldstændig Overensstemmelse med Sandheden, naar Fremstillingen paa to saa afgørende Punkter er helt
vildledende.
lIartz: Det er en Strid om Ord. Det
er nu 4.-5 Aar siden, jeg beskæftigede
mig med disse militærtekniske Udtryk.
Naar jeg ikke har brugt Udtrykket
»Alarmheredskahc, er det, fordi jeg ikke
har haft det i min Tanke, men »forhøjet
Beredskabe er det, jeg ogsaa definerer
som Kampberedskab. Det er kun en Strid
om Ord.
Westermann: Nej, det er ikke en
Strid om Ord. Obersten skriver i sin Indledning: »Indholdet af denne Bog er bygget paa mine Notater c (Hartz: »med
Undtagelse af ... c), med andre Ord paa
daglige Notater, og der kan formentlig
ikke have staaet »forhøjet Beredskabe i
Stedet for »Alarmberedskabc. Det er
meget afgørende, om der har været
Alarmberedskab eller forhøjet Beredskab, og man maa formode, at en Regimentschef kender Forskellen derpaa.
lIartz: I 1940 vidste jeg fuld Besked, men da jeg skrev Bogen i 1944, har
jeg altsaa husket fejl, jeg har altsaa
skrevet i Bogen »forhøjet Beredskab c,
hvor der skulde have staaet »Alarmberedskab c, men naar jeg nu ved min
mundtlige Forklaring her siger, at der
ved »forhøjet Beredskabe skal forstaas
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»Ala rmber edskab c, mener jeg, det maa
være tilstrækkeligt.
Westermann: Naar det er skrevet
paa Grundlag af Dagbogsoptegnelser,
der nedskrives samme Dag, forstaar jeg
ikke, at man i Bogen, selvom den skrives i 1944, kan begaa en saa alvorlig
Fejl og give Befolkningen, som denne
Bog kommer ud til, en saa vildledende
Redegørelse som den, her er givet, idet
De ikke meddeler noget som helst om, at
der var Alarmberedskab, og paa Side 16
siges, at »det forhøjede Beredskabe er
hævet paa et Tidspunkt, hvor man gaar
fra Alarmberedskab netop til forhøjet
Beredskab.
lIartz: Ja, jeg kan ikke se andet,
end at det er Ordkløveri. Jeg siger her,
at jeg definerer »forhøjet Beredskabe det gør jeg et Sted i Bogen - som
Kampberedskab, altsaa det, som De siger
skal være Alarmberedskab, og jeg skriver det saa ned efter Erindringen. Der
er ingen Dagbogsoptegnelser fra den 9.
April, Dagbogsoptegnelserne er dem, jeg
har ført med fra Tyskland, den 9. April
er altsaa nedskrevet efter Erindringen.
J eg faar fra Oberstløjtnant From en
Melding om - naar jeg skal bruge det
rigtige. Udtryk - , at Alarmberedskabet er hævet for hans Vedkommende, og
at han atter skal gaa i spredt Kantonnement. Det væsentlige er, at han skal gaa
væk fra Kampberedskab og gaa i spredt
Kantonnement - om man saa kalder det
det ene eller det andet, er efter min Mening .fuldstændig revnende ligegyldigt.
Pormanden: Jeg kan ikke godkende
Oberstens Udtalelser over for Hr. Westermann, at det er Ordkløveri. I alle de
Beretninger, vi har, er der skelnet stærkt
mellem »Alarmberedskabc og »forhøjet
Beredskab c; derfor er det af stor Betydning, at man er klar over det. I alt Fald
kan vi ikke godkende den Opfattelse,
Obersten nu gør gældende, at det er ligegyldigt, hvilken Betegnelse man bruger.
Naar Obersten i sin Indledning skriver, at han sidder inde med førstehaands
Viden, og at denne Viden bør komme de
flest mulige til Kendskab og derefter i
næste Afsnit skriver:
»Indholdet af denne Bog er bygget paa mine Notater, c
maa man gaa ud fra, at det gælder hele
Indholdet af Bogen og ikke alene den
Tid, hvor Obersten har været Militærattache, og saa begaas der en saa skæbnesvanger Fejl som den; der her er Tale
om, en Fejl, der er vildledende over for
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Befolkningen (Hartz: »Skæbnesvanger ..
vil jeg ikke tage Stilling til) - jo, det er
den; hvis det var rigtigt, at Divisionen
og Generalkommandoen den paagældende Dag havde disponeret, som her staar,
havde det været overordentlig fordømmende, som de er optraadt.
Hartz: Jeg finder ikke , det er nogen
stor Fejl, jeg har begaaet der; naar min
Bataillon fra Kampberedskab gaar over
til spredt Kantonnement, altsaa Fredsforhold, er det efter min Mening en grov
Fejl; den bevirker, at Bataillonen staar
fuldstændig uforberedt og ikke er i min
Haand, hvis den atter skal samles.
Westermann: Det er meget afgørende, hvorvidt den staar i Alarmberedskab
eller i forhøjet Beredskab. Naar Obersten vil angribe Generalkommandoen og
Divisionen saa stærkt, som Obersten gør,
maa det gøres paa et rigtigt og sandfærdigt Grundlag, og det, der er gjort Rede
for i denne Bog, er positivt urigtigt.
Hartz: Hvis jeg under Besættelsen
havde kunnet faa fat i mine Fægtningsberetninger i Krigsministeriet, kunde jeg
have skrevet det fuldstændig korrekt,
men det var umuligt; jeg skrev Bogen
fra Maj til August 1944 under Besættelsen, og da var jeg afskaaret fra alt.
Westermann: Obersten siger, at der
ikke var Adgang til Beretningerne. J eg
forstaar stadig ikke, at Obersten i sin
Bog her kan skrive, at der var givet Ordre til Oberstløjtnant From" at det forhøjede Beredskab var hævet, og derefter
skriver Obersten, at Obersten selv gav
Ordre til, at man skulde forblive i forhøjet Beredskab.
Hartz: Ja, men Styrkerne er altsaa
sat i Alarmberedskab, altsaa Kamplieredskab, i Stedet for. Der skulde have
staaet »Kampberedskab«, at man skulde
forblive i -Kampberedskab«.
Oluf Pedersen: Jeg synes, der maa
være to Fejl, ikke alene, at Obersten har
forvekslet »Alarmberedskab« og :t forhøjet Beredskab«, men ogsaa »forhøjet
Beredskab- med :t spredt Kantonnement«,
for der var ikke givet Ordre til, at de
skulde gaa ud i Kantonnement, som om
der ingen Fare var.
Hartz: Den Melding fik jeg fra
Oberstløjtnant From.
Oluf Pedersen: Der er altsaa to Fejl.
Ja - »saaledes maatte det gaa«, naar
der er saa store Fejl.
Hartz: Jeg kan ikke se den sidste
Fejl. J eg har skrevet i Bogen, at Oberst-
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løjtnant Eroni meldte mig, at han skulde
gaa i spredt Kantonnement.
Oluf Pedersen: Ja, men det er altsaa ikke rigtigt. Den Ordre er ikke givet
fra Ministeriet.
Hartz: Saa maa man afhøre Oberstløjtnant F1'Om, det er det eneste Raad,
jeg kan give.
Rasmus Hansen: Fastholder De,
Oberst Hartz, den Opfattelse, at der er
givet Ordre til at gaa ned fra Kampberedskab til den Tilstand, der var den
sædvanlige under fredelige Forhold?
Hartz: Hvorledes jeg bedømte det?
Rasmus Hansen: Nej. Har De opfattet den Besked, der er givet fra Divisionen til 13. Bataillon, saaledes, at man
den 8. April om Aftenen skulde gaa ned
fra Alarmberedskab - vi kan ogsaa
kalde det »Kampberedskab«, for at benytte Deres Udtryk - til den Tilstand,
der var den sædvanlige under fredelige
Forhold? De har ikke opfattet Beskeden
fra Divisionen saaledes, at der er givet
Besked om at gaa ned fra Alarmberedskab til forhojet Beredskab?
Hartz : Jeg har faaet Besked eller
Melding fra Oberstlojtnant From om, at
Kampberedskab var ophævet for hans
Vedkommende, han skulde gaa tilbage til
spredt fredelig Kantonnement.
Rasmus Hansen: Ja, men dertil føjer
De saa i en af Der es Bemærkninger over
for Kommissionen dette, at det vil sige,
man skulde gaa helt ned til den Tilstand,
der var sædvanlig under fredelige Forhold - det er muligt, De har benyttet
andre Udtryk, men det var' Meningen.
Hartz: Ja, tilbage til den Tilstand,
der var, for Kampberedskab blev befalet.
Formanden: Vi gaar saa videre til
det næste Sporgsmaal: Hvorledes kom
Obersten den 9. April Morgen i Forbindelse med Jydske Divisionsstab?
Hartz: Pr. Telefon, og den blev gennemfart i Løbet af 5 Minutter, altsaa
meget hurtigt, idet jeg forlangte den gennemfart ekspres paa Grund af Situationen.
Bomholt: Fik Obersten saa Forbindelse med Lederen af Jydske Division?
Hartz: Nej, jeg fik fat i den vagthavende Officer, og jeg bad om at tale
med Generalen, men fik den Besked, at
han sov.
Bomholt: Hvad skete derefter med
Hensyn til Forbindelsen med Generalen,
med Staben, Jydske Division?
Hartz: Efter at jeg havde faaet at
vide, at Generalen sov, spurgte jeg efter
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Stabschefen - han kunde ogsaa give
mig Oplysninger -, men han sov ogsaa.
Saa spurgte jeg efter Souschefen, men
han var gaaet hjem. Saa spurgte jeg, om
der var nogen Forholdsordre og fik derpaa Svaret Nej. Saa sagde jeg til den
vagthavende Officer, at han skulde melde
Generalen, at nu kæmpedes der nede ved
Grænsen, og saa lagde jeg Røret paa.
Westermann: Bad Obersten ikke om
at maatte tale med Generalen? - Det
var jo en vigtig Melding, der var Tale
om, at Tyskerne overskred Grænsen, og
Obersten havde kort forinden selv været
Stabschef ved Jydske Division og vidste
derfor, at Generalen var i umiddelbar
Nærhed af den vagthavende Officers Telefon.
lIartz: Nej, det gjorde jeg ikke, for
Generalen bor ovenpaa, og saa skulde jeg
vente, og det havde jeg ikke Tid til i et
saadant Øjeblik, nu gjaldt det om hurtigst muligt at faa Alarmstyrkerne sendt
paa Plads, og der var mange andre Ting,
der skulde gøres, jeg skulde ogsaa sørge
for, at de Motorvogne, vi havde ført paa
Lister, blev indkaldt. Der var altsaa saa
meget at gøre, at jeg ikke havde Tid til
at vente.
Rasmus lIansen: Generalmajor Essemann har her i Kommissionen oplyst,
at faa Minutter efter, at De havde været
i Telefonen, var han nede paa sit Kontor. Ringede han Dem saa op efter faa
Minutters Forløb for at tale med Dem,
da De nu forgæves havde spurgt efter
Generalmajoren?
lIartz: Jeg har ikke faaet Forbindelse med ham.
Bomholt: Paa et eller andet givet
Tidspunkt maa der vel være fremkommet
en Ordre fra Divisionsstaben. Erindrer
Obersten, om der fremkom en saadan
Ordre, og hvornaar den fremkom?
lIartz: Det bestemte Klokkeslæt kan
jeg ikke sige, da jeg ikke har min Fægtningsberetning, men jeg regner med, at
det var omkring 6-Tiden. Da kom der
altsaa den Ordre, at Regimentet skulde
gaa tilbage bag Vejle Aa, hvor jeg skulde
melde mig til 7. Regiment, men der var
en Tilføjelse, der sagde, at jeg kunde tage
Styrkerne af Cyklistbataillonen og Panserværnskompagniet med, men paa det
Tidspunkt havde jeg faaet Melding fra
Fredericia om, at tyske Styrker var gaaet
i Land ovre fra Fyn, og dengang havde
jeg Meldingen om, at Cyklisterne var
kastet tilbage mod Aabenraa, og ude i
min venstre Flanke stod Tyskerne. Or-
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dren om at gaa tilbage kunde i alt Fald
kun udføres ved Hjælp af de Motorvogne, der efterhaanden mødte, og dertil
kom saa, at jeg ikke vilde opgive Haderslev uden at faa Kampføling, og kun
ved at faa Kampføling kunde jeg maaske
redde de Cykliststyrker og de Rester af
Panserværnskompagniet fra Søgaard,
som endnu var fri, og derfor bestemte
jeg mig til at blive og optage Kampen.
Westermann: Skønnede Obersten
ikke, at det var saa vigtig en Meddelelse at give Divisionsgeneralen, at Obersten burde have ventet det Par Minutter,
indtil Generalen kom til Stede, idet jeg. gaar ud fra, at Obersten samtidig med at
vente i Telefonen godt kunde have udgivet Ordrer til de Officerer, der var til
Stede i Oberstens Kvarter?
lIartz: Jeg fandt det ikke nodvendigt at vente, til Generalen var kommet
op og var kommet til Telefonen, han
skulde jo ned paa Kontoret ogsaa, og
han fik jo Orientering af den vagthavende Officer om, hvad der skete. Derforansaa jeg Begivenhederne nede i Sønderjylland og Forholdene for mit eget Vedkommende for saa vigtige, at det krævede min hele Interesse.
Westermann: Det vil altsaa sige, at
Obersten skønnede, at General Essemann, Divisionsgeneralen, havde faaet
en fuldgyldig Melding om, hvad der
skete, at der med andre Ord ikke forliste
noget ved, at Obersten ikke fik direkte
Forbindelse med Generalen?
lIartz: Ja.
Bomholt: J eg forstaar det saadan,
at Obersten bedømte den fra Divisionen
givne Ordre i den øjeblikkelige Situation
som værende forkert.
lIartz: Ja, det afhænger fuldstændig af Meldingsgrundlaget. Hvis Divisionen havde faaet Kendskab til de Styrker, der nu stod i min Ryg ved Fredericia, vilde den antagelig ikke have givet
mig den Ordre om at gaa tilbage, for
hvordan skulde jeg komme tilbage? Altsaa, vurdere Divisionens Ordre kan jeg
ikke, uden at jeg ved, hvad der forelaa
for Divisonen.
Bomholt: Men Obersten mente efter
bedste Overbevisning at maatte handle
imod?
lIartz: Ja, fordi Styrkerne, der havde kæmpet Syd for Haderslev, altsaa fra
Grænsen og opefter, havde et vist Krav
paa at blive støttet under deres Tilbagegang og maaske reddet.
Formanden: Hvad var Aarsagen til,
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at Kampen i Haderslev først blev standset Kl. 9? Var der Uklarhed med Hensyn
til de telefoniske Ordrer om at standse
Kampen?
lfartz: Nej, de telefoniske Ordrer
var klare nok. Først kom min egen Adjudant. Han blev kaldt over til Telefonen,
det var tværs over den ildbestrøgne Gade,
og han kom saa tilbage og meldte mig, at
der var Telefonordre om, at Kampen
skulde ophøre. Saa spurgte jeg: Hvem
har givet denne Ordre? Det havde han i
hele den Spænding, han havde været i,
glemt at spørge om. Nu er der i Haderslev mange danske Nazister, og der er
mange Tyskere, der taler udmærket
Dansk, saa man kunde ikke vide, om det
ikke var en af dem, og paa en anonym
Telefonordre kunde jeg derfor ikke
standse Kampen. Saa skete det ganske
kort efter, at Bataillonsadjudanten blev
kaldt til Telefonen, og efter paa samme
Maade at være gaaet over Gaden, kom
han tilbage med den samme Ordre. Kampen skulde ophøre. Det var klart nok.
Jeg spurgte ham: Hvem har givet Ordren? Han sagde, at det havde han ikke
spurgt om. Det var det samme som for.
Man kan forstaa, at Folk, der er i Livsfare, som gør den Bedrift under Ild at
løbe over Gaden, er i saa stor Spænding,
at de udmærket godt - det er menneskeligt - kan glemme det. Men altsaa,
paa disse to Telefonordrer reagerede jeg
ikke.
Rager: Hvad var Klokken omtrent,
da den kom?
lfartz: Det kan jeg ikke huske; det
vil jeg ikke udtale mig om. - Saa var
der Spørgsmaalet om, hvorfor Kampen
først standsede Kl. 9. Den standsede ved
Halvnitiden ca. - jeg kan ikke sige det
bestemt, uden at jeg har min Fægtningsberetning - nede ved Broen, hvor jeg
stod, men der havde jeg faaet den skriftlige Ordre af min Skriver, og saa satte
jeg et Haandklæde paa en Bajonet og gik
frem, og saa blev jeg kørt op til den
tyske General, men jeg stoppede kun
Kampen der ved Møllen, idet jeg ventede,
at Tyskerne, som det ellers er Skik og
Brug, ogsaa vilde vente ved Spærringen,
indtil jeg kom tilbage, indtil den Forhandling, som skulde finde Sted, var afsluttet. Men da jeg var oppe ved Generalen og sagde, at efter min Regerings Ordre skulde jeg standse Kampen, saa begyndte de igen at skyde, og jeg troede,
'at det var ved de to andre Broer, og da
saa Generalen spørger mig, hvorfor
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Kampen blusser op, siger jeg: Vi ligger
paa en bred Front; saa bad han mig
om at stoppe Kampen og laante mig et
Automobil, og saa kørte vi ud. Jeg opdagede da, at det ikke var nede ved Kanalen, men oppe ved Kasernen, at Tyskerne,
medens jeg havde været borte, havde
ryddet Spærringen og fortsat deres
March gennem Haderslev og derfor blev
beskudt ved Kasernen. Det var altsaa
paa Trods af almindelig Skik og Brug.
Derfor stoppede Kampen først Kl. 9.
Bomholt: Har det ved senere Undersøgelser vist sig, om de to første Telefonopringninger var autentiske nok?
lfartz: Saa vidt jeg har faaet oplyst, var disse Telefonopringninger fra
Ritmester Lunding, som var i Sønderjylland, men det fik jeg først at vide længe
efter.
Westermann: Det forekommer mig
meget ejendommeligt, at to Officerer, som
overbringer en Ordre, ikke ved, hvem de
har fa aet Ordren fra. Jeg vil gerne spørge Obersten: Falder der ikke ogsaa
nogen Skyld paa den højere Ledelse for,
at de ikke er tilstrækkeligt instrueret om
Ordreafgivning?
lfartz: De mener, jeg skulde have
instrueret mine Kaptajnløjtnanter om,
at de skulde spørge. Det er en almindelig
Pligt, at man, naar man faar en Ordre
eller Melding, saa altid sikrer sig, hvem
der udsender den, men jeg sagde før, at
det var menneskeligt at fejle, og hvis De
havde været under Beskydning af 20 mm's
Granater og Maskingeværild, hvordan
vilde De saa selv have reageret? Altsaa,
rent menneskeligt tilgiver man saadanne
Officerer, naar de begaar en Fejl.
Rager: Jeg vil gerne spørge: Havde
det egentlig ikke været den i større Sikkerhed staaende Hr. Lundings Pligt at
sige til dem: Det er den og den, der afgiver denne Ordre? Maa Skylden ikke
hovedsagelig falde paa den ordreafgivende Officer, som formentlig staar i Dækning i Viborg eller et andet Sted?
lfartz: Nej, han var i Sønderjylland.
Rager: Ja, men han var nok i Dækning.
lfartz : Ja, det var han, han var
uden for Kampen. Men det er et Spørgsmaal, som Lunding maa besvare; om han
har sagt det, og de andre i Ophidselsen
har glemt Navnet, det kan jeg ikke svare
paa. Men det er ogsaa en almindelig Regel, at naar man giver en Ordre eller
giver en Melding, saa siger man, hvem
man er.
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Rager: Tak, saa behøver jeg ikke
mere.
Westermann: Jeg er stadig forbavset. Naar de to Officerer her begaar
den Fejl, at de ikke ved, hvem de har
faaet Ordren fra, saa mener jeg stadigvæk, der ligger en Fejl hos den Ledelse,
som ikke har instrueret de Mennesker
tilstrækkeligt. Obersten spørger mig,
hvorledes jeg vilde reagere i Tilfælde af,
at jeg blev beskudt med 20 mm's Kanoner. Jeg vil dertil sige, at det har jeg ogsaa været ude for, og jeg har ikke følt
nogen som helst Uro i den Anledning,
kan jeg sige, og jeg vil forvente, at en
Officer i Hæren selv i en saadan Situation bringer ren og klar Besked.
Hartz: Det er ypperligt, hvis en Officer er saadan, hvis Mennesker er saadan, men alle kan fejle, og disse to har
altsaa fejlet i den Henseende, og jeg finder ikke Anledning til at bebrejde dem
noget. De to Officerer har udmærket sig
ved fremragende Mod, ved at sætte Livet
ind paa at modtage en Melding. Jeg mener snarere, man burde dekorere dem.
Westermann: J a, men de har altsaa
tabt Hovedet i den givne Situation?
Hartz: Ja - Spændingen,
formanden: Vi gaar saa til næste
Spørgsmaal: Obersten meddeler i sin
Bog: » - og saoledes maatte det gaa c,
Side 27-28, at han i April 1941 som Militær-Attache i Berlin havde Lejlighed til
at se de Beretninger, der af Gesandtskabet var sendt til det danske Udenrigsministerium i Dagene 1.-8. April, herunder en Genpart af den tyske Armebefaling, der beordrede Invasionen i Danmark, afleveret til Udenrigsminister
Munch den 4. April. Kan Obersten udtale sig nærmere om dette sidste Punkt?
Hartz: Ja, da jeg kom som Militærattache til Berlin, var Kommandørkaptajn Kjølsen endnu dernede, og han var
meget optaget af, hvad han havde gjort
i disse Dage fra den 4. til den 8. April.
Han viste mig i sine Arkiver - han
havde nemlig ikke brændt Arkiverne,
saadan som Gesandtskabet havde, han
havde altsaa endnu en Genpart - bl. a.
denne Armebefaling, og den omhandlede
Invasionen. I Detailler kan jeg ikke huske noget, nu ligger det 4 Aar tilbage,
men jeg ved altsaa, at der var denne Armebefaling, og engang under min Periode som Militærattache, da vi var samlet
til en Middag hos Landbrugsattache J acobsen, kom Talen paa den 9. April, og
saa talte jeg om dette, at Regeringen var
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vel underrettet, og Udenrigsministeren
havde bl. a. faaet denne Genpart af Armåbøfalingen. Saa siger Minister Mohr
til mig: J a, det husker jeg godt, for jeg
var Direktør i Udenrigsministeriet dengang, men i denne Armebefaling stod der
den 11. som Invasionsdagen. Saa sagde
jeg, at om der havde staaet den 9. eller
den 11. var i og for sig revnende ligegyldigt, for i en Krisesituation maa man
handle i god Tid, og at der stod den 11.,
var ikke noget Forsvar.
Bomholt: Jeg kan ikke i Hr. Kjølsens Indberetninger finde noget som
helst om denne Genpart af den tyske Armebefaling. Der findes ej heller noget i
Generalkommandoens Beretning om det.
Det tager sig ejendommeligt ud, at der
skulde være afleveret en saadan Armebefaling den 4. April.
Hartz: Jeg gaar ud fra, at Kommissionen har spurgt Kommandørkaptajn Kjølsen. Har han ikke talt om den?
formanden: Nej, det har overhovedet aldrig været nævnt fra nogen, at der
var noget saadant.
Hartz: I min Erindring staar det
som en Armåbetaling, og Minister Mohr
kunde altsaa ogsaa huske den. Han sagde, at Datoen var den 11.
Westermann: Efter den Afhøring,
vi har haft af Kommandørkaptajn Kjølsen, og efter det, vi kender til alle Papirerne, har han aldrig haft en saadan
Armebefaling i sin Haand, saa det kan
ikke have været Kommandørkaptajn
Kjølsen, man har den fra. De Meddelelser, som den danske Gesandt i Berlin,
Minister Zahle, sendte hjem, var Meddeleiser, man havde faaet fra andre Gesandtskaber, og der var ikke nævnt
nogen Dato, hvornaar det skulde finde
Sted. Obersten skriver i sin Bog oven i
Købet, at Kjølsen som Kurer havde afleveret den til den danske Udenrigsminister den 4. April. Dette er urigtigt, idet
Kjølsen overhovedet ikke har været i København den 4. April. Han har været i
København den 1. April, men i hele
denne Skrivelse den 1. April var der
overhovedet ikke Tale om noget Angreb
paa Danmark, saa hele denne Fremstilling her er fuldstændig ukorrekt.
Hartz: Det kan jeg ikke gøre ved,
det er Kjølsens Ord til mig, jeg har refereret.
Rager: Der har oprindelig i Oberstens Bog i den fjerde Linie staaet: 1.
April, men paa en Trykfejlsliste er det
rettet til den 4. Jeg vil gerne spørge:
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Hvad er Motiveringen, hvilke Oplysninger har ført til denne Rettelse, for det
var den 1., Kjølsen var her.
Uartz: Jeg kan ikke huske Datoen.
Rager: Nej, men det er da en Trykfejlsliste, det staar i. Der var kun to
Trykfejl. Derfor mener jeg, at Obersten
formentlig maa kunne huske, hvem der
har gjort opmærksom paa, at der var
den Trykfejl.
Uartz: Jeg vidste altsaa, at Kjølsen
havde været heroppe, men om det var
den 1. eller den 4., vidste jeg ikke, og
da jeg saa var i Tvivl, mente jeg, at den
4. maaske var den rigtige.
Bomholt: Men Obersten mener altsaa at have hørt denne Fremstilling af
Kommandørkaptajn KjølsenP
Uartz: Ja.
Bomholt: Og mener at have set Dokumentet?
Uartz: Ja.
Uiermind: Ja, det er denne Armebefaling, som naturligvis optager os
særligt, fordi Obersten tilsyneladende er
det eneste Menneske, der endnu erindrer
denne Arm åbefaling. Ved denne Lejligbed, hvor De drøftede det med Kornmandørkaptajn Kjelsen, hvis Afløser De skulde være .. .
Uartz: Nej, ikke Afløser.
Uiermind: ... hvis Afløser som Marineattache De naturligvis ikke skulde
være, men hvis Stilling De vel alligevel
i et vist Omfang kom til at overtage i
Berlin. Men jeg vil spørge Dem, om De
var inde paa over for Hr. Kjølsen, hvorfra han havde sine Oplysninger, særlig
vedrørende denne Armebefaling, der jo
var et ganske usædvanligt Dokument.
Uartz: Hvor Kielsen har haft sine
Oplysninger fra, ved jeg ikke. Hans Forbindeiser var jo andre end dem, jeg senere søgte. Jef{ søgte jo mine Forbindelser mellem Militærattacheer og Luftfartsattacheer, hvorimod han søgte sine
Forbindelser mellem Marineattacheer og
ogsaa mellem Militærattacheerne, indtil
jeg kom derned.
Hiermlnd; Ja, men hvis Kjølsen har
haft saa fortrinlige Forbindelser, der
ligefrem overgiver ham Armebefalingerne, saa kunde det maaske have været
naturligt, om man havde spurgt, hvor
han havde dem fra, at ikke den Kilde
skulde gaa tabt ved, at Kjølsen rejste
derfra.

Uartz: Jeg fandt det ikke nødvenvendigt, for jeg fik hurtigt mine egne
Forbindelser, som var lige saa gode, og
i mine Rapporter havde jeg lige saa
gode Oplysninger fra den tyske Hær og
den tyske Rustningsindustri og mange
andre. Jeg behøvede ikke at tage hans
Forbindelser.
Uiermind: Kan De huske noget som
helst nærmere om Indholdet af denne
Armebefaling?
Uartz: Nej, det kan jeg ikke, jeg
kan kun huske, at Invasionen var heordret.
Formanden: Men Obersten skriver,
at De har set denne Armebefaling.
Uartz : Ja.
Formanden: Det lyder jo ganske
uforstaaeligt, da der hverken fra Ministeriet eller fra Hr. Kjølsen - der ellers
ikke har tilbageholdt noget - er nævnt
noget om dette, og hvis der virkelig forelaa en Armehefaling, vilde det have
været et ganske andet Grundlag end de
Forlydender, som Marineattacheen og
Gesandtskabet kom med.
Rasmus flansen: Er De sikker paa,
Oberst Hartz, at Direktør Mohr over for
Dem bekræftede, at han havde set en
Genpart af dønne Armebefaling?
Uartz: Han sagde til mig, at han
kendte den, men at Datoen var den 11.
Hiermlndi Jeg vil blot spørge Dem:
Hvilke Personer har efter Oberstens Opfatteise set denne Armebefaling eller haft
Kendskab til denne Armebefaling?
Uartz: Efter min Mening har Kjolsen personlig afleveret den til Ministeren.
Illermlnde Til hvem andre?
Uartz: Efter hans Oplysninger til
mig?
Ujermind: Hvem andre har været til
Stede ved den Lejlighed, hvor De drøftede (Hartz: Hvor?). De siger, det var
ved et Middagsselskab, man kom ind paa
det. Hvem andre?
Uartz: Hos Landbrugsattache Jacobsen.
Uiermind: Var der andre til Stede?
Uartz: Ja, men jeg kan ikke huske,
hvor mange af Legationen, der var. Det
var en Middag, som Landbrugsattacheen
afholdt, hvor Minister Mohr var med*).
Maaske har ogsaa Handelsattache Kruse
været til Stede.
Chr. Christiansen: Sieensen-Leili,
var han ogsaa med?

I

*) Om Minister Mohra, Landbrugsattach å Jacobsens og Marineattachå Kjølsens Erklæringer, se Til-

læggene nedenfor.
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Hartz: Steensen-Leth, ja, det husker
jeg ikke, om Legationsraaden var med.
Westermann: Obersten siger, at
Obersten mener, at Kjølsen personlig
har afleveret til Udenrigsministeren herhjemme denne Armebefaling. Da Kjølsen kun har været her den 1. April, maa
det altsaa være den Dag, den skulde
være afleveret til den danske Udenrigsminister i København. Jeg vil gerne
spørge, om Obersten mener, at Kjolsen
skulde have modtaget en saadan Armebefaling uden at gøre den danske Gesandt i Berlin, Zahle, bekendt med den?
Hartz: Det tror jeg ikke, han har
sikkert orienteret Minister Zahle. Minister Zahle var meget interesseret i alt,
hvad der foregik hos Vaabenattacheerne,
saa jeg gaar ud fra, at Kommandørkaptajn Kjølsen har orienteret ham.
Westermann: Hvorledes skulde Minister Zahle da undgaa at sende den
hjem til Udenrigsministeren?
Hartz: J eg mener, det var Minister
Zohle, der sendte Kjølsen hjem med den
og sin egen Rapport.
Westermann: Den 1. April?
Hartz: Den 1. April, hvis det er den
Dato, Kjølsen var her.
Rasmus lIansen: Kan De huske,
Oberst Hartz, om Landbrugsattache Jacobsen overværede Samtalen med Direktør lJfohr (Hartz.· Ja) , hvor han bekræftede, at han, medens han var Direktør i
Udenrigsministeriet, havde set denne Armebefaling?
Hartz: Ja, Landbrugsattacheen sad
paa den anden Side af Bordet.
Aksel Møller: Er De fuldkommen
sikker paa, Hr. Oberst, at denne Arme'befaling har været Hr. Kjølsen i Hænde
før den 9. April, og at det altsaa ikke er
et Aktstykke, han paa en eller anden
Maade har faaet efter den 9. April?
Hartz: Nej, det kan jeg ikke sige,
.men den hørte med til de Dokumenter,
som Kjølsen havde opbevaret. H vornaar
Kjølsen har faaet den, kan jeg ikke udtale mig om, men han vilde da ikke begaa et Falsum over for mig.

Aksel Møller: Nej, Hr. Oberst, men
De siger, at Kjølsen, som talte med ham
den 1. April, havde denne Armebefaling
med til Udenrigsministeren i København?
lIartz: Ja, han sagde, at Udenrigsministeren læste den, puttede den i Lommen, han sagde ikke noget.
Aksel Møller: Er De fuldstændig sikker paa, at det var en Armehefaling?
Hartz: Ja, saa sikker paa det, som
man kan erindre en Samtale, der har
fundet Sted.
Aksel Møller: Hr. Oberst, De har
haft Aktstykket i Haanden?
lIartz: Jeg har set Genparten, og
som sagt, det blev bekræftet af Minister
Mohr, han rettede bare Datoen fra den
9. til den 11.
Westermann: Det er med Hensyn til
Datoen. Er Obersten ogsaa sikker paa,
at Minister Mohr virkelig har hævdet,
at der stod Dato i den Indberetning, der
var Tale om?
lIartz: Ja, han sagde, at der stod i
denne Befaling, at Invasionen skulde
finde Sted den 11.
•
Westermann: Maa jeg spørge, om
Obersten erindrer, om der var Vidner
paa denne Samtale med Minister Mohr?
lIartz: Ja, det var jo efter en Middag hos Landbrugsattacheen.
Rager: Der er en Divergens, siger
Obersten, mellem Datoen den 9. og den
11., og Minister Mohr hævder, at der
skal staa den 11. Men da denne Samtale
fandt Sted, maatte man jo umiddelbart
efter - det var da ret vigtigt - have
kunnet se det efter i Genparten. Det
gjorde man ikke?
lIartz: Nej, for Kjølsen var udvist
dengang.
Rager: Men Genparten var der ikke
længere?
lIartz: Nej , det var hans private
Arkiv.
Rager: Udmærket, Tak.
Formanden: Saa takker vi Obersten,
fordi De kom til Stede og udtalte Dem.

Afhøringen sluttet KI. 11.25.
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Till æg.
1) Endvidere er fra Oberst Hastz modtaget nedenstaaende supplerende Udtalelse vedrørende Spørgsmaal 2, som Obersten ikke mente var blevet besvaret under
Afhøringen.
Spørgsmaal2: Den 8. April om Mtenen blev der givet Ordre om Overgang
fra "Alarmberedskabet" til "forhøjet Beredskab" for Styrkerne Nord for Kongeaaen. Hvorledes bedømte Obersten denne Ordret Og hvorledes virkede den?
Paa Grund af vor Lovgivningsmagts Stilling til Forsvarssagen før vort Lands
Besættelse har jeg ikke tidligere interesseret mig særligt for Politik og dennes Udøvere herhjemme, derfor kender jeg desværre ingen af Kommissionens Medlemmer.
Men under den interessante Diskussion om "Alarmberedskab" og "forhojet Beredskab" var der et af de ærede Medlemmer, der meget energisk bed sig fast i den som det synes ham - alvorlige Fejlhuskning, at jeg i Bogen havde skrevet "Forhøjet
Beredskab" i Stedet for "Alarmberedskab". Efter min Mening var det ligegyldigt,
idet Kærnen var, at Divisionen ved at hæve Alarmberedskabet vilde sprede BatailIonen ud i hele dens udstrakte Kantonnement og derved udelukke Muligheden for
en Anvendelse af den til Forstærkning af mine Styrker i Haderslev. Derfor annulerede
jeg Divisionens Ordre og meldte det ikke til denne, for at den ikke skulde give
Kontraordre.
• Jeg er dog taknemmelig over at blive gjort opmærksom paa den formelle
Fejl, jeg har begaaet i Bogen, og skal selvfølgelig i et eventuelt nyt Oplag sørge for
at faa den rettet paa Side 15 og 16. Men Diskussionen gav Anledning til, at Spørgsmaal 2 slet ikke blev besvaret, og da jeg mener, at det kan have sin Interesse, skal
jeg gøre det nedenfor:
a. Hvorledes bedømte Obersten denne Ordre!
Jeg vidste af Situationsmeldingerne fra Grænsen, at de tyske Hærstyrkers
Placering var uforandret. Der var altsaa ingen Afspænding, Faren var stadig akut. Naar Divisionen ophævede Alarmberedskabet for alle Styrker Nord for Kongeaaen,
maatte det ske efter Ordre fra Generalkommandoen (Krigsministeriet, Regeringen)
og altsaa gælde for hele Landet. Jeg tænkte derfor, at man i Regeringen kun ventede
et Angreb over Landegrænsen og saa kun ønskede at kæmpe med de Smaastyrker,
der stod i Sønderjylland, for at kunne sige dels til Sønderjyderne: "Vi svigtede Jer
ikke, vi gjorde, hvad vi kunde med de Styrker, vi havde", dels til Vestmagterne:
"Vi har forsvaret os efter ringe Evne".
fil ~
Det var de Tanker, jeg gjorde mig, da jeg af 13. Bataillon blev underrettet
om Divisionens Ordre .
b. Og hvorledes virkede den!
Jeg annulerede Ordren.
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2)
O. C. MOHR
p. t. Hotel d' Angleterre.
København, den 16. August 1945.

Den af Folketinget under 15. J'uni 1945 nedsatte Kommission i Henhold til Grundlovens § 45, Rigsdagen.
I Besvarelse af Kommissionens Skrivelse af 15. ds. tillader jeg mig at meddele, at jeg aldrig nogensinde har hørt om - endsige set - den ommeldte Genpart af en tysk Armebefaling. der beordrede Invasionen i Danmark.
Paastanden om min Tilstedeværelse ved et Selskab i April 1941, hvor det
paugældende Dokument skulde have været forevist, maa bero paa en Erindringsforskydning hos Oberst Hartz. Jeg ankom iøvrigt ikke til Berlin før Slutningen af
Juni 1941.
J eg har kun een Gang med Oberst Hartz drøftet Begivenhederne omkring
\:l. April H140. Det var i September 1943, da vi boede sammen i et Kvarter
udenfor Berlin.
Obersten nævnede da ved en Lejlighed, at den danske Hærledelse i Henhold til Gesandtskabets Beretninger burde have forudset det tyske Angreb netop
den 9. April og have været i højeste Alarmberedskab, (Obersten nævnede kun Gesandtskabets Beretninger i al Almindelighed og ikke nogetsomhelst om en Genpart
af en tysk Armebefaling). J eg svarede, at jeg kendte Gesandtskabets Beretninger,
men hvis den danske Hærledelse i Henhold til disse havde ventet et tysk Angreb,
vilde den vel snarere have ventet det den Il. og ikke den 9. April. J eg tænkte i
saa Henseende paa Gesandtskabets Beretning om, at Flaaden, der henlaa ved den
tyske østersøkyst, var afgaaet med ukendt Bestemmelsessted og med formodet
Ankomst den 11. April.
Maaske kan denne Bemærkning fra min Side være det spinkle Grundlag,
paa hvilket Oberst Hartz' Paastand er baseret.
Kommissionens ærbødige

o.

C. Mohr.
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3)
STATSKONSULENT A. P. JACOBSEN
Lergaard pr. Skibby, den 16. August 1945.

Til Den af Folketinget under 15. Juni 1945 nedsatte Kommission i Henhold til Grundlovens § 45.
I Besvarelse af Kommissionens Skrivelse af 15. ds. maa jeg tillade mig at
anføre, at jeg ikke erindrer at have set den omhandlede tyske Armåbefaliug. Jeg er
ikke klar over, hvilket Selskab i April 1941 Oberst Hartz sigter til, og kan i Øjeblikket
overhovedet ikke erindre bestemte Selskaber eller Drøftelser fra April 1941.
Første Gang jeg hørte om de tyske Overfaldsplaner, var Torsdag d. 4. April
1940. Denne Dags Formiddag ringede Kommandørkaptajn Kjolsen til mig og spurgte
efter Legationsraad Steensen-Leth, der netop sad hos mig paa mit Kontor i Gesandtskabet. Kj olsen bad St.-Leth komme straks, da der forelan noget meget vigtigt. Liclt
senere gik jeg over til Kammerherre Zahle, som fortalte mig, at der forelan Underretning om, at Tyskland vilde besætte Danmark i den kommende Uge. Kammerherren nævnte ingen bestemte Dage. Samme Dags Eftermiddag blev Legations sekretær Schon sendt til København med Kurerpost.
Det er mig derfor uforstaaeligt, at Kjølsen skulde have afleveret en tysk
Armebefaling ang. Invasionen til den danske Udenrigsminister d. 1. (eller d. 4.) April
1940. Den 1. April kan Kjølsen formentlig ikke have haft Underretning om Besæt-telsesplanen, og den 4. April var han i Berlin.
A. P. Jacobsen.
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4)
KOMMANDØRKAPTAJN KJØLSEN,
Krokodillegade 22.
København. den 16. A'Ug'UBt 1945.

Til Den af Follætinget under 15. Juni 1945 nedsatte Kommission i Henkold til Grundlovens § 45.
Under Henvisning til Kommissionens Skrivelse af 15. ds. vedrørende visse af
fhv. Militærattache ved det danske Gesandtskab i Berlin Oberst Aage Hartz fremsatte
Udtalelser dels i hans Bog ,,- og saaledes maatte det ske". dels i Kommissionens Møde
den 15. ds., skal jeg herved erklære. at man ikke i det danske Gesandtskab i Berlin
har været i Besiddelse af en Genpart af en saadan tysk Armåbefaling, og at Oberst
Hartz' Udtalelser antagelig maa bero paa en Erindringsforskydning, idet Obersten i
Tidens Løb antagelig maa have forvekslet mine Optegnelser og Papirer vedr. 9. April
med en saadan Armåbefaling, samt at samtlige mundtlige og skriftlige Rapporter
fra mig Sagen vedrørende dels fremgaar af mine Udtalelser i Forhøret for Kommissionen den 17. Juli d. A., dels af det Hæfte mærket ,,9. April 1940", som jeg ved den
Anledning efter Opfordring oversendte til Kommissionen.
Dette Hæfte skal jeg til Slut tillade mig at anmode om at faa tilbage, naar
Kommissionen ikke mere har Brug herfor, eller om muligt faa en Afskrift af samme,
da det er det eneste Eksemplar, der var i min Besiddelse.
F. Kjtilscn.

III

Onsdag den 5. September Kl. 9

1

/2•

For Kommissionen mødte fhv. Udenrigsminister, Dr. phil. P. Munch.

Formanden: Hr. fhv. Udenrigsminister Munch! Paa Grundlag af den af
Dem efter Kommissionens Ønske hertil
fremsendte Beretning om Deres Deltagelse i Forhandlinger og Beslutninger i Forbindelse med Begivenhederne
omkring den 9. April 1940, og ud fra
det øvrige Materiale, der foreligger for
Kommissionen, navnlig en Række fra
Udenrigsministeriet modtagne Akter,
har man til Hensigt at stille Dem en
Række Spørgsmaal, som man ønsker
mundtligt besvaret.
Spørgsmaalene er i Forvejen tilstillet
Dem skriftligt, men jeg gør, før De
tager Ordet, opmærksom paa, at de stenografiske Referater af Forhandlingerne her antagelig vil blive offentliggjort,
og indtil det finder Sted, paahviler der
Kommissionens Medlemmer Diskretionspligt. J eg tør gaa ud fra, at De for
Deres Vedkommende vil føle Dem bundet ved den samme Diskretionspligt,
ogsaa for saa vidt angaar Deres egne
Udtalelser.
P. Munch: Ja.
Formanden: Det første Spørgsmaal
lyder: Var Udenrigsministeren gjort bekendt med de af Generalkommandoen
fra Foraaret 1939 til 9. April 1940 foreslaaede Beredskabsforanstaltninger? I
bekræftende Fald: Støttede Udenrigsministeren disse Bestræbelser for større Beredskab eller anbefalede han at lade Forslagene ligge? En Begrundelse for Udenrigsministerens Stilling ønskes.
Dr. Munch har ønsket, at de to nævnte Spørgsmaal blev behandlet under eet.
P. Munch: Paa disse to første Spørgsmaal kan jeg svare: Jeg blev bekendt
med de Beredskabsforanstaltninger, som
Forsvarsministeren stillede Forslag om
i Ministeriet. J eg sluttede mig til de Forslag, han stillede. I Henhold til dem gennemførtes der inden for den nævnte Periode en lang Række Foranstaltninger,
Indkaldelser, Beredskabskøb o. s. v. De
trufne Foranstaltninger ansaa jeg for
vel egnede til Løsning af Neutralitetsopgaverne. I December 1939 nedsattes jo et
8 Mands Udvalg inden for det i Forvejen
bestaaende 21 Mands Udvalg med den
Opgave at forhandle med Forsvarsmini19-

steren om de militære Spørgsmaal og
Ønsker, der opstod. Forsvarsministeren
var saaledes i regelmæssig Forbindelse
med Repræsentanter for de fire Partier
ved Overvejelsen af disse. J eg deltog ikke
i disse Forhandlinger, men jeg forstod, at
disse foregik i god Forstaaelse mellem
Ministeren og Udvalgets Medlemmer, og
at der ikke fremkom Tvivlsspørgsmaal
om Beredskabets Omfang, som der var
Grund til at forelægge Ministeriet.
Arnth Jensen: Dr. Munch oplyste, at
han var gjort bekendt med de Forslag,
som blev forelagt Ministeriet, og at han
der sluttede sig til de Forslag, Forsvarsministeren forelagde. Men Spørgsmaalet
er ikke dermed afgjort. Spørgsmaalet er,
om Dr. Munch erindrer, at han er gjort
bekendt med forskellige Forslag, som
lige fra 1939 og til April 1940 blev forelagt Forsvarsministeren af Generalkommandoen, jeg tænker her bl. a. paa Forslag allerede i April 1939, jeg tænker paa
Forslag fra 1. September 1939, jeg tænker paa Forslag fra General Prior af 4.
November og for øvrigt paa en hel lang
Række Forslag, der, saa vidt jeg kan se,
er stillet lige til Slutningen af Februar
Maaned. Disse Forslag bærer nemlig i de
Akter, vi har, Paategning om, at de ikke
er ekspederet videre, men Spørgsmaalet
er, om Forsvarsministeren har holdt disse Forslag for sig selv, eller om han har
gjort Udenrigsministeren bekendt med, at
saadanne Forslag er stillet fra Værnscheferne.
P. Munch: Jeg har hørt, at en Række
saadanne Forslag blev drøftet i 8 Mands
Udvalget og jeg gik ud fra, at hvis Forhandlingerne mellem Forsvarsministeren
og 8 Mands Udvalget førte til noget, vilde
de komme til Ministeriet. Iblandt de Forslag, som førte til noget, var det store
Forslag om Indkøb i Foraaret 1940, jeg
tror for 60-65 Millioner, som der dengang blev Tilslutning til. De andre enkelte Forslag har jeg ikke fulgt, jeg har
hørt om dem, at de forhandledes i 8
Mands Udvalget, men de er ikke ellers
kommet til Forhandling inden for Ministeriet, før de var behandlet der, og man
var kommet til et Resultat.
Arnth Jensen: Jeg spørger Dr. Munch
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direkte: Var Dr. Munch bekendt med
Overkommandoens Ønske eller egentlige
Krav om større Beredskabsstyrke?
P. Munch: J eg har vidst, at der var
Tanker fremme derom i 8 Mands Udvalget, men at de ikke førte til noget Resultat, og derfor har vi ikke ført nogen Forhandling imellem Ministrene om det.
Arnth Jensen: Mener De, Dr. Munch,
ikke som Udenrigsminister paa Grundlag
af de Beretninger, De har faaet, og paa
Grundlag af hele den udenrigspolitiske
Situation, at den Sikringsstyrke, det Beredskab, vi havde, var for ringe til at
imødegaa et eventuelt Angreb?
P. Munch: Min Opfattelse deraf var,
som jeg tror, jeg nævnte før, at til Løsning af de Neutralitetsopgaver, der forelaa for Danmark, var det Beredskab, der
fandtes, tilfredsstillende, og at over for
et virkeligt Stormagtsangreb vilde en
Forøgelse af Beredskabsstyrken ikke
kunne bringe Resultater af Betydning.
Rager: Arnth Jensen kom ind paa
at spørge Dr. Munch, om de udenrigsministerielle Meddelelser, der kom - og
det er ogsaa det, der særlig maa interessere her - , de foreliggende Afskrifter af
Udtalelser, som Churchill er kommet
med, dem kender Dr. Munch sikkert, men
jeg vil spørge Dr. Munch, om der er
kommet andre Meddelelser om Stillingen
i England eller Narge eller Sverige med
Hensyn til vort Beredskab, om vort Beredskab er blevet kritiseret paa en saadan Maade, at der derfor var Grund til
at gribe ind fra Udenrigsministerens
Side?
P. Munch: Der er ikke til mig kommet nogen som helst Kritik fra fremmede
Magter med Hensyn til vort Beredskabs
Styrke og Omfang, det har jeg aldrig
staaet over for. Min Opfattelse er, at alle
gik ud fra, at det var umuligt for de
vestlige Stormagter at gribe ind over for
Begivenheder i Danmark, og det stod
klart for Bevidstheden baade i Aarene
nærmest forud for Krigen og under selve
Krigen. Forholdet var jo dette, at man
hyppig fik det Indtryk, navnlig af de engelske toneangivende Ministres Stilling i
saa Henseende. Et af de Udtryk, som
maaske er kommet stærkest frem, kom i
Foraaret 1937, da Statsminister Stauning var paa Besøg i England, og da han
der talte dels med Premierminister Bald'tVin og dels - og mere indgaaende med Udenrigsminister Eden. Da kom
han ind paa det Spørgsmaal, om Danmark kunde vente nogen Sikkerhed over
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for den Risiko fra Tyskiand, som mange
Stater paa det Tidspunkt følte sig truet
af, og da sagde Eden til Stauning, at han
var glad ved, at Danmark ikke bad om
Løfter, idet England vilde være ude af
Stand til at give Løfter om Bistand over
for de Farer, der eventuelt kunde true
fra tysk Side. Det er vel det tydeligste
Udtryk, der er fremkommet. Men man
gik jo - som det ogsaa kom til Orde i de
Udtalelser af Churchill, som Hr. Rager
henviste til-ud fra, at ingen tænkte sig,
at Danmark efter sin geografiske Beliggenhed havde nogen virkelig Mulighed
for Hjælp fra Vestmagternes Side, hvis
det blev angrebet.
Rager: Der var ikke nogen Udtalelse
fra nordisk Side, der var ingen Orientering med Hensyn til Sverige og Norge?
P. Munch: Med Hensyn til Sikring
for Danmark?
Rager: Ja, eller deres Syn paa Foranstaltninger.
P. Munch: Nej, det var der ikke.
Alle vil vide, at der af og til i den svenske
Presse var Kritik over for Danmarks
Holdning, som jo en Gang imellem førte
til Diskussioner her i Danmark, bl. a.
efter Staunings Tale i Lund i sin Tid,
men fra den svenske Regering og Rigsdag er der aldrig fremkommet noget; et
nærmere Samarbejde om nogle militære
Spørgsmaal rejste Sandler i sin Tid - i
1938- Tanken om samtidig med et Udenrigsministermøde i Oslo, og der sluttede
jeg mig samme Dag dertil, og fra den
danske Regerings Side var der i det hele
taget afgjort Tilslutning til de Tanker,
der der var fremme fra Sandlers Side.
Jeg spurgte ham, hvad han tænkte paa,
og han angav saa nogle enkelte Ting,
en Luftmeldetjeneste, en Tilpasning af
Ammunition og Vaaben, saaledes at man
eventuelt kunde hjælpe hinanden med
Forsyninger i visse Tilfælde, og derom
blev der siden ført en Række Forhandlinger. Fra svensk Side gik Tankerne aldrig ud derover, ikke saaledes i hvert
Fald, at noget som helst blev fremført
for os og ført ud derover. Fra norsk Side
stillede man sig forbeholden over for
hele Tanken, men den førte til Forhandlinger mellem Narge og Sverige om Vejanlæg oppe i Finmarken og i det hele
taget ved den norsk-svenske Grænse, for
at de skulde kunne sikre hinandens Forbindelse i givne Situationer.
lIoff: Dr. Munch begyndte med at
sige, at de Forslag, Forsvarsministeren
forelagde om Beredskabet i Regeringen,
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støttede Dr. Munch, og de blev ogsaa
gennemført. J eg vil gerne spørge, om
man i Regeringen var vidende om, at der
bestod en ret stor Divergens mellem det,
Forsvarsministeren foreslog, og det, man
fra Generalkommandoens Side ønskede?
Blev det ikke drøftet i Regeringen?
P. Munch: Det har sikkert staaet
klart, navnlig efter at 8 Mands Udvalget
havde begyndt sine Forhandlinger, at
man fra militær Side fremsatte forskellige Ønsker, som under Udvalgsforhandlingerne vel vakte Interesse, men ikke
førte til, at der kom noget Forslag fra
Udvalgets og Forsvarsministerens Side.
Rasmus Ilansen: Erindrer De, Dr.
Munch, om der foreligger eller er deponeret i Udenrigsministeriet eller i Statsministeriet noget skriftligt Referat af de
Samtaler, som Statsminister Stauning
førte i 1937 med Eden og med den daværende Premierminister Baldwin?
P. Munch: Jeg tror, der foreligger
en Indberetning fra Grev Ahlefeldt om
det i Udenrigsministeriet; om der findes
noget i Statsministeriet, ved jeg ikke.
Samtalen med Baldwin var af mere formel Karakter, men Samtalen med Eden
var mere indgaaende,
lIolf: Man har altsaa ikke i Regeringen drøftet andet end det, som Forsvarsministeren fremsatte af Forslag,
altsaa ikke talt om dette med Divergensen mellem den kommanderende General og Ministeren?
P. Munch: Vi har ikke haft det Indtryk, at der var en afgørende Divergens
der, og det har Forsvarsministeren sikkert heller ikke haft, men naturligvis er
vi altid gaaet ud fra, at man fra militær
Side til enhver Tid havde Ønsker om at
faa mere Militær. Der forelaa jo gamle
Forslag om en helt ny Militærordning af
betydelig større Omfang i 1938. Dem har
jeg i sin Tid været med til at drøfte med
de militære Repræsentanter. Der var den
Gang en meget dyb "Modsætning mellem
Flaadens og Hærens Syn, og det har jeg
altsaa i sin Tid været vidende om den almindelige Modsætning med Hensyn til vort Militærvæsen, som i lang,
lang Tid har gjort sig gældende Gang
efter Gang.
Kristen Amby: Dr. Munch l De sagde
før, at man forstod, mener De, fra alle
Sider vor særlige Stilling her i Landet
og ogsaa, saa vidt jeg forstod, i England
gav Udtryk for, at man i Danmark ikke
kunde vente nogen synderlig Hjælp i givet Fald, og Udenrigsminister Eden, for-
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stod jeg, brugte det Udtryk, at han var
glad over, at vi ikke bad om Løfter. Var
dette Foranledningen til den Udtalelse,
Statsminister Stauning omkring Nytaar
1939--40 fremsatte jeg kan ikke
huske selve Ordene, men vi ved vist alle
sammen, .h vad det drejede sig om - , at
Danmark var jo et lille Land med en
lang Kyststrækning, og at man ikke kunde regne med, at man kunde faa nogen
synderlig Hjælp, hvis nogen vilde angribe os. Vi husker denne Nytaarstale, som
senere foranledigede Rigsdagen til 19.
Januar Erklæringen. Hvis det var Regeringens almindelige Mening, har jeg
svært ved at forstaa, at der blev den Opstandelse over Statsminister Staunings
Tale, som der gjorde. Jeg vil ogsaa gerne
spørge: Var De, Dr. Munch, bekendt med
den Tales Indhold, inden den kom frem?
- det var jo en Tale, hvis væsentligste
Indhold gik ud paa, at vor Stilling var
saadan, at vi ikke kunde tage Kampen
op mod nogen Stormagt.
•
P. Munch: Jeg husker nok Staunings
Udtalelse, jeg tror, det var en Radiotale
ved Nvtaaret 1940. Den hvilede naturligvis paa hans almindelige Opfattelse
af, hvor ringe Forsvarsmuligheder Danmark havde over for et Stormagtsangreb.
J eg er ikke af den Opfattelse, at dette var
en Særmening for den daværende Statsminister. Under Debatten om vort Militærvæsen 1937 forstod jeg, at der i Virkeligheden i selve dette Grundsynspunkt
var Enighed derom mellem alle Partier,
fordi alle Partier anerkendte, at hvis en
Stormagt angreb Danmark, vilde Danmark kun kunne gøre en beskeden Modstand; jeg er overbevist om, at Rigsdagsforhandlingerne den Gang i høj Grad giver Udtryk derfor fra de forskellige Sider. Det har sikkert været den almindelige Baggrund for Staunings Udtalelser. Jeg blev dengang, noget forbavset
over den Opmærksomhed, de vakte, og
Spørgsmaalet blev rejst over for mig i
Det udenrigspolitiske Nævn dengang,
og jeg svarede der, at jeg troede, man i
den Iver, der nu var opstaaet om det ,
lagde mere ind i Statsministerens Udtalelser end det, der var Tanken med dem,
og at der ikke deri laa nogen Afvigelse
fra den Opfattelse, at de Midler, vi havde, .
i den givne Situation, inden for det muliges og rimeliges Grænser, skulde benyttes til at opretholde Danmarks Neutralitet. Det svarer til de Udtalelser, som Forsvarsministeren fremsatte dengang, han
forelagde Loven af 1937. Stauning sagde
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siden offentligt, a t han var enig i disse
Udtalelser. Et Udslag a f det Røre, der
opstod her om, blev jo denne J a nu a rvedtagelse i Rigsdagen, jeg tro r den 19.
J anuar 1940, om vor Neutralitets Opretholdelse ved Hjælp a f de Midler, Danmark r aadede over.
Kristen Amby : J eg mene r, dette er
meget, meget væsentligt. J eg fors taar
godt, at man kan ha ve den Mening, for
den havde vel overhovedet a lle, a t Danmark ikke ha vde nogen Udsigt til at sta a
sip; i en Sto rmagtskrig, men det er ikke
det , der er Spørgsmaalet. Sp ørgsmaalet
var dette, om vi, hvis vi blev angrebet
a f en Stormagtsstat. vilde sætt e os til
Modværge med de Sty rker, vi havde jeg for mit Vedkommende i hvert Fald
forstod det pa a den Ma ad e, og jeg tror
ogsaa, Rigsda gen p;jorde det; jeg husker,
a t den , der ud talte det skarpest, var
Ha rtvig Friseli. Hvis vi blev a ngrebet,
ligegyldi gt hvorf ra, vilde vi bruge de
Ma gtmidler, der stod til vor Ra adi ghed
- der ku nde str ides, om de var store
nok, eller de skulde være større, men vi
vilde bruge dem. J eg gaar ud fra, a t det
betød, a t selvom det var en Stormagt,
der a ng reb os, vilde man ikk e melde P a s,
men bruge de Ma gtmidler, man havd e.
J eg gaar u d fra, at 19. J anua r Erklæringen kom som et Svar pa a S /aunings
Udta lelser for at sige baade til Ver den
og til det danske Folk : J a, men det
Værn, vi har, ska l bruges. J eg tror ikke,
at man der ha vde den Klarhed, jeg forstaar, der var hos Dr . Munch, a t i det
Øjeblik, der forelaa en villet K r ænkelse
fra en St or ma gt, skulde vi in tet gøre , vi
skulde kun gøre noget, hvis det var en
mel' eller mindre tilfældi g Neutralitetskrænkelse.
P. Munch: Ma a jeg dertil sva re , at
den Opfattelse, Regeringen og de, der
gen nemførte Loven af 1937, havde, kommer jo til Udtry k i F orsvarsministerens
Forelæggelsestal e, og der siger ha n, a t
man vil benytte og tænker sig a nvendt
de militære Kræfter, man ha r , imod
Krænkelser af Danmarks Neut ralite t ogsaa i a lvorli ger e Tilfælde, saa vidt der
for eligger nogen virkelig Muli ghed eller
rimelig Mulighed - jeg kan ikke hu ske
Ordene udenad, men det er omtrent saadanne Ord , der blev a nven dt. Og det var
a fgjort und er Fo r udsætning deraf , at
Loven i 1937 blev gennemfør t.
Naar man, som det blev beslu ttet
den Mor gen paa Amali enb or g, opgaven
Kamp den 9. April 1940, var det under
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Indtryk af, a t der overhov edet in gen Mulighe d for elaa for at gen nemføre en Modsta nd i den givne Situation over for en
over rumplende Sto rmagt, der havde ubegrænsede Midler , kan man næsten sige,
til sin Raadi ghed og havde fast Vilje til
at gennemføre sit Angreb paa Danmark.
Martin Nielsen: Ri gsdagens enste mmige E rklær ing a f 19. J anua r maa tte
baade Udlandet og det da nske F olk opfatte paa den Ma ade, at man her i Danmark sagde, a t Danmark mod et upro vokeret Angreb vilde for svare sig med alle
til Ra adi ghed staaende Midler - paa
a nden Ma ade kunde 19. J anuar Erklæringen ikke opfattes, hverken ude eller
h jemme. Nu vil jeg gerne spørge : Hv ilken pr aktisk Konsekvens drog Regeringen
a f det faktiske Dire ktiv, der her fr a Rigsda gens S ide hlev givet Regeringen ? Hvilke p raktiske Forholdsregler blev der truffet i P eri oden fr a 19. J anuar til 9. April
for a t opfylde det Direkti v, Rigsdagen
med sin Erklæring ha vde givet den a nsva r lige Regeri ng?
P. Mnnch: Der blev ikke i den P eriode fore tage t nye Indka ldelser eller a ndet
tilsvarende; der blev bevilget de P enge,
jeg ha r nævn t før , til I ndkøb, og hvad
dermed stod i Forbinde lse, men man gik
ud fr a - og det synes altsaa ikke at
have fu nd et Modstand i 8 Mands Udvalget - , a t det Beredskab, vi havde, svared e til den Holdning, man havde indta get ved E rklæri ngen af 19. J a nu ar 1940.
Der er jo flere a f de tilsted eværend e, som
va r Medlemmer a f 8 Mands Udvalget, og
som a ltsaa bedre end jeg ved, hvorl edes
man der har stillet sig over for de Tanker, der kom fra militær Side.
Aksel Møller : F orstod jeg Dr. Munch
ret , naar jeg opfattede Deres Sva r til
Kristen Am by derhen , at De var bekend!
med Manuskriptet til Stmmings Nyt aars tale 1940?
P. Munch: Nej, det sva rede jeg ikke,
jeg havde ikke set den Tale i Forvejen.
l1arald Petersen : Dr. Munch har flere Gange nævnt 8 Mands Udvalget, det
var en re t ufo rme l Institution , og jeg
gaar da ud fra , at Nedsættelsen af det
Udvalg ikke betød, a t ma n tog n oget Initiativ fra Regeringens Side, og a t Regeringen ikke ved det Udva lgs Nedsættelse
delegerede hverk en sit Ansva r eller sin
Pligt til a t skøn ne over F orh oldene til et
tilfældi gt Udvalg, det var ikke en Lyna flede r for Regeringen , det va r et Udvalg, man forhandlede med, men Regeringen havde stadig sit Ansvar til selv-
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stændigt at øve et Skøn over, hvad der
skulde gør es. J eg for staar, det er Forholdet.
P. Munch : J a , det er klar t, a t Reger ingen beva rede sit An sva r uanset , at det
Ildval g va r nedsa t. Udvalget blev nedsa t
eft er kon servativt Ønske den Gang, og
Ho vedformaalet med det var a t holde
K ont a kt mellem Partierne, F ors taaelse
mellem P artierne, paa det militære Omr a ad e.
Martin Nielsen : J eg opfattede Dr.
Mu nchs Svar paa Spør gsmaa let saaledes ,
a t der i P erioden 19. J a nuar til 9. April
prak tisk ikk e blev for etaget noget af Regeringen, a t Regeringen pr aktisk ikke Ior etog sig Forans ta ltni nge r for i h vert
F ald at for søge at opfylde det Direktiv,
Er klæringen indeholdt.
P. Munch: Ja, jeg mener, de Foranstaltninger, ma n havde truffet , va r egnede til at opfylde det Dir ekti v, og a t
den ene eller anden Indkaldel se eller a ndet til svarend e ikke vilde ha ve ska bt
Danmark virkelig for øgede Muligh eder
for et Forsva r mod en over r um plende
Stormagts Angreb.
Formanden: Der er endnu fler e
Spørgsmaal, Vi maa nu slutte med dett e,
vi kan ikke have en Diskussion hele Dagen om, hvad der burde ha ve være t foretaget af militære F orans talt ni nger i Tiden forud . J e!': synes , vi har faaet Svar
paa de stillede Sp ørg smaal.
Oluf Pedersen: Det er de Betragm in ger, man gør gældende med Hensyn til
19. J anuar Erklærin gen, der for anlediger mig til førs t at sige, a t jeg har ste mt
for Erklæringen af 19. J anuar ; selv om
jeg altid er imod Krig med en Sto rm a gt ,
fa nd t jeg, at naar man spø rger : Vil Danmark forsvare sig? svarer man selvfølgelig: J a. Det er helt ligetil , det vilde være
helt ta abeligt, hvis man vilde sige det
mod satte. Men desuden for anlediger det
mi g til a t spørge Dr. Munch, om Udenri gsministeren fandt, a t Erklæringe n af
19. J anuar indledede en ny dansk F or sva r spolitik?
P. Munch: J eg mente, at E r klær ingen af 19. Januar nøja gtigt sva re de til
den H oldning, som var in dt a get fra Regeringens Side fr a den for egaa ende P eriod e, og som , saa vidt mig bekendt, h ar
fa ae t sit klareste Udt ry k i F orsv a rs ministere ns F orelæggelsestale i 1937, da den
ny e Milit ærlov blev gennemført.
Kristen Amby : Saa kan man spørge
sig selv om, hvorfor skulde denne Erklæring vedtages, jeg kan ikk e for sta a , a t
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Udenrigsmin iste r Munch ikke modsatte
sig denne 19. J anuar Erklær ing, hv is
denne Erklær ing ikke sagde andet en d
det, som Dr . Mun ch mener, F orsv a r sministe ren sa gde i 1937 ved Fremsættelsen
a f F orsvarsloven , og i Reali teten ikk e
sagde an det end det, Statsministe r Sia uni ng sagde ved Aa r sskiftet 1939-40 den Tale, hvor ved Fo lk blev opskr æm t
baade her i Danmark og formen tlig andetsteds - a t vi melder P a s over for
Sto r magtsa ngreb - , nu bruger jeg mine
egn e Or d, jeg kan ikke huske Erklæringens Ordlyd eller de enkelte Tal ers Ordlyd, men jeg mene r a t kunne huske, a t
det største P artis Ordfører den Gang,
Hartvig Erisch, brug te et meget præcist
Udtryk om, hvordan Danmark vilde stille
sig i Tilfæld e af Angreb: man vilde hruge de Ma gtmidler, vi r aadede over , og
der blev ikke skelnet imellem, om det va r
over for mer eller mi nd r e tilfældige Neutralitetskrænkelser , eller om det var et
Angreb fr a en St or magt, man vilde bruge
de Ma gtmidler, der var til Raadighed,
o!': jeg mener, at Ri gsda gen opfattede
denn e Erklæring som et Brud med det,
der ha vde været den tid ligere P olitik eller Regeringens Politik, der gik ud paa,
at na ar det drejede sig om et Stormagtsa ngreb, skulde vi int et gøre. Ellers va r
der in gen Mening i den ne Erklæring .
P. Munch : Anledningen til E r klær irigen og Fo rhandlinger ne om denne
Erklæring va r jo den , at S tatsm ini ster ens Udta lelser havd e vakt Ur o og havde
givet det I ndtr yk, at man ikke vilde følge
den Linie, som Regeringen op; Ri gsdagens
F ler ta l tidliger e havde stillet sig paa.
Dette Indtr yk var urigtig t, men Indtrykk et fr emk om, og for at a fbøde dette
Indtryk, ønskede ma n - vel væsentligst
fra konservativ Side - en Udta lelse a f
Ri gsdagen . Dette enedes ma n derefter om
gennem en Række F orha ndlinger, og jeg
mind es ga ns ke tydeligt, at under F orhandlin ger ne kom det til Ord e, at man
ikke skulde give E r klæringe n en saa da n
F or m, a t man der ved ba ndt sig til Ting,
som i en given Situation vilde vise sig
ganske umuli ge, saa efter mi n Mening er
Erklæringen Udtryk for den Politik, der
hele Tid en var før t, o!': jeg nærer ingen
Tvivl om, a t sa aledes er den opfattet a f
Regeringen op; Folketi ngsflertall et.
Formanden: Vi gaa r sa a til det næ ste Spørgsmaal, som lyder saaledes : Blev
Uden r igsminister en gj ort bekendt med, at
Værnschefer ne i et Møde med Fo r sva rsmi ni ster en den 9. Januar 1940 fremsatte
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Ønske om at se Indberetningerne fra Gesandtskaberne? I bekræftende Fald:
Hvorledes begrundes det, at dette Ønske
ikke blev opfyldt?
P. Munch: Ja, dertil kan jeg svare, at
saa vidt mig bekendt er der ikke hverken over for mig personlig eller over for
Udenrigsministeriet fremsat nogen Henvendelse om, at Gesandtskabsindberetningerne ·skulde tilstilles Værnscheferne, og
ikke ført nogen Forhandling derom.
Aksel Møller: Det forholder sig saaledes, at ved en Sammenkomst den 9. Januar i Marineministeriet opfordrede
Værnscheferne Forsvarsministeren til at
skaffe sig Adgang til Indberetningerne
fra Gesandterne. Det er blevet os meddelt,
at Forsvarsministeren lovede at rette en
Henvendelse derom til Udenrigsministeren. Erindrer Dr. Munch stadig væk ikke,
om en saadan Henvendelse er kommet til
Dem fra Forsvarsministeren?
P. Munch: Nej, jeg har ikke nogen
Erindring om en saadan Henvendelse, og
det Møde har jeg ikke kendt, eller i hvert
Fald ikke faaet Indtryk af, saaledes at
det har fæstnet sig i min Bevidsthed. Man
kan jo aldrig med absolut Sikkerhed sige,
at det ikke har været nævnt i Forbigaaende, at der var Ønske fremme, men jeg
har ikke den fjerneste Erindring om, at
noget saadant er sket.
Doif: Vilde Dr. Munch have anset
det for rimeligt at efterkomme et saadant
Ønske fra Værnscheferne i denne Situation?
P. Munch: Ja, dertil kan jeg svare,
at der vilde jo have været, naturligvis, af
Hensyn til Gesandterne en Grund til at
lægge overordentlig Vægt paa en absolut
Diskretion med Hensyn til deres Indberetninger. Jeg vilde jo antage, at hvis
der virkelig var kommet en Forhandling
om det, saa vilde man have kunnet finde
en eller anden Form, under hvilken det
kunde ske, men naar der ikke er kommet
nogen virkelig Forhandling om det, saa
maa det jo betyde, at man ikke fra de
militære Myndigheders Side har forfulgt
Tanken og lagt en saadan Vægt paa den,
at den er kommet frem til Forhandling.
Kristen Amby: Jeg tillader mig, Dr.
Munch, at vende tilbage til det Svar, De
før gav. De sagde, saa vidt jeg forstod det,
at da man forhandlede om Formen for
19. Januar Erklæringen .. ..
Formanden: Den er vi færdig med,
den kan vi ikke vende tilbage til.
Kristen Amby: Jeg vil gerne have
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ført til Protokollen, at man nægter, at
Spørgsmaal vedrørende denne . ...
Formanden: Vi har sluttet med dot
Spørgsmaal.
Kristen Amby: Nej, vi kan ikke slutte
med det Spørgsmaal, Hr. Formand, før
Formanden: Er der flere, der ønsker
Ordet angaaende det Spørgsmaal, vi
drøfter nu. Det er ikke Tilfældet ....
Kristen Amby: Jeg vil gerne bede
om, at Mødet bliver afbrudt.
Arnth Jensen: Dr. Munch nævnte, at
hvis der havde været fremsat Ønske fra
Værnecheferne, var disse Ønsker muligvis blevet opfyldt. Saa vidt jeg ved, staar
der i Aktstykkerne, at de gentagne Gange
har spurgt, om de kunde faa disse Indberetninger at se.
P. Munch: Jeg kender ikke noget
Eksempel paa det.
Formanden: Der er stillet Forslag
om, at Mødet afbrydes. Er det Ønsket, at
Mødet skal afbrydes? De, der slemmer
derfor, bedes række Haanden i Vejret.
Forslaget torkastedes med 12 Stemmer mod 4·, 6 stemte ikke.
Formanden: Forslaget er saaledes
forkastet. Saa gaar vi til det næste
Spørgsmaal: Forelaa der fra Efteraaret
1939 til April 1940 saa beroligende udenrigske Efterretninger, at det maatte anses
for unødvendigt at have ekstra Beredskabsmandskab liggende inde, og var del
af den Grund, de forskellige Hjemsendelser fandt Sted? I bekræftende Fald, blev
da disse Efterretninger forelagt eller refereret for Værnscheferne?
P. Munch: Ja, dertil kan jeg svare,
at der fremkom ikke i det nævnte Tidsrum
udenrigske Efterretninger, som gav Anledning til Forandringer i Beredskabet.
De Hjemsendelser, der fandt Sted, foranledigedes ikke ved Ændringer i de
udenrigspolitiske Forhold. Da der ved
Krigens Udbrud indkaldtes 5 uddannede
Aargange, var det fra første Færd Planen, at de 3 af disse skulde hjemsendes
efter kort Tids Øvelse. Da Øvelsen var
gennemført, hjemsendtes midt i September disse tre Aargange. Heller ikke de
Hjemsendelser, der fandt Sted i December og i Slutningen af Januar, skyldtes
Efterretninger af udenrigspolitisk Karakter.
Arnth Jensen: Jeg vil gerne spørge
Dr. Munch: Billigede De som Udenrigsminister disse Hjemsendelser?
P. Munch: Ja, jeg har sluttet mig til
dem ligesom til Indkaldelserne. Jeg har
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forstaaet, at Beredskabet i og for sig ikke
tænktes forandret derved, idet det foregik samtidig med, at der var foregaaet
en vis Uddannelse af de nye Folk, der
var kommet ind.
Arnth Jensen: De var altsaa ikke bekendt med Generalkommandoens Modstand mod, at disse Hjemsendelser fandt.
Sted?
P. Munch: Jeg mindes ikke, jeg har
hørt noget derom. Hvornaar skulde det
være?
Arnth Jensen: Saa vidt jeg ved, er
det i December Maaned 1939, muligvis
ogsaa i Januar 1940.
P. Munch: Jeg er selvfølgelig gaaet ud
fra, at man fra de militære Myndigheder
ikke var glad ved Hjemsendelserne, men
saa vidt mig bekendt har der ikke været
nogen Forhandling om det af nærmere
Karakter. Hjemsendelsen i Januar har
der formodentlig været forhandlet om i
8 Mands Udvalget.
Arnth Jensen: Jeg kan oplyse Dr.
Munch om, at den 16. Januar 1940 ligger der en ny Indstilling fra Generalkommandoen om, at Aargangene 1930-33
skulde indkaldes. I Stedet for skete der
Hjemsendelser, og Aktstykkerne, der foreligger, havde Paategningen »ingen Ekspedition« og er først kommet tilbage fra
Ministeren til Ministeriet den 18. April.
Altsaa, den 16. Januar har der ligget en
ny Indstilling om Indkaldelse af Aargangene 1930-33. Det kender Dr, Munch
ikke noget til?
P. Munch: Jeg kender ikke disse Indstillinger. •Teg ved, at de militære Repræsentanter i 8 Mands Udvalget lige i Begyndelsen af Februar har fremført deres
Ønsker dengang, og at dette ikke gav Anledning til Forslag over for Ministeriet
og ikke gav det Indtryk i Ministeriet,. at
der havde været nogen Uoverensstemmelse mellem de politiske Partier i 8
Mands Udvalget.
formanden: Saa kan vi maaske gaa
til det næste Spør,gsmaal: Var det efter
fremsat Ønske fra Udenrigsministeren,
at Regeringen den 16. September 1939
træffer Bestemmelse om, at Troppeplaceringer kun foretages efter direkte Ordre
fra Regeringen? I saa Fald: Hvad var
Begrundelsen for dette Ønske?
P. Munch: J eg har ingen Erindring
om den omtalte Bestemmelse om, hvorledes Troppeplaceringer skulde afgøres, og
kan ikke tænke mig, at jeg har taget Initiativet dertil. J eg gik paa Forhaand ud fra,
at den almindelige bestaaende Ordning
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medførte, at Forskydninger af større Omfang eller af principiel Karakter drøftedes af de militære Myndigheder med Forsvarsministeren, og at denne vilde nævne
det for mig, hvis han mente, at der forelaa Spørgsmaal af udenrigspolitisk Betydning.
formanden: Vi gaar saa til næste
Spørgsmaal: Er Munch gjort bekendt
med Kommandørkaptajn Kjølsens Indberetninger af 8. Januar og 13. Februar
1940?
P. Munch: Jeg har ingen som helst
Erindring om de i Kommandørkaptajn
Kjølsens Pjece omtalte Indberetninger
af 8. •Tanuar og 13. Februar 1940, saa
de kan ikke være blevet forelagt for mig.
Kristen Amby: De blev indberettet til
Viceadmiral Rechnitzer, fordi Kjølsen
var Marineattache. De blev altsaa ikke
videreekspederet til Udenrigsministeriet?
P. Munch: Saa vidt jeg forstaar, er
Forholdet dette, at det var Indberetninger til Marineministeriet, og at der fra
Marineministeriet er sendt Kopier til
Udenrigsministeriet af disse Indberetninger, men at disse Kopier ikke er blevet
forelagt for mig, og saa vidt jeg ved og
har kunnet faa oplyst heller ikke for nogen af de ledende Embedsmænd i Ministeriet - saa vidt det har været muligt for
mig at faa det oplyst ved at spørge om det.
Kristen Amby: Det er meget interessant. Det vil altsaa sige, at de er sendt
til underordnede Embedsmænd i Udenrigsministeriet, der saa bare har lagt
dem til Side uden engang at forelægge
disse Kopier for deres overordnede og
disse senere for Ministeren?
P. Munch: Ja, de synes at være gaaet
ind i Arkivet, og i hvert Fald nu er der
ingen af dem, jeg kunde tænke mig at
spørge, og som jeg har spurgt, der mindes at have set dem.
Westermann: Det drejer sig her om
Marineattacheens Indberetninger, hvis
Afsendelse er godkendt af Gesandten i
Berlin. En Indberetning som bl. a. den
af 8. Januar, hvor Marineattacheen indberetter, at der forestaar en Aggression paa Danmark i Løbet af Foraaret,
er det af saa stor Vigtighed, at Udenrigsministeren faar Kendskab til, at jeg gerne vil spørge, om man ikke kan finde ud
af, hvem af Udenrigsministeriets Embedsmænd der har begaaet en Forseelse
ved at skjule denne Indberetning?
P. Munch: Jeg tør ikke sige noget sikkert om, hvordan det er gaaet, jeg har
ikke kunnet faa det oplyst. Det gaar til
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Arkivet, og der har man formodentlig opfattet det som en Ting, der hørte under
Behandling i Marineministeriet, og har
ikke ført det frem til en Drøftelse i selve
Ministeriet. Naar jeg føler mig meget
overbevist om, at jeg ikke har set det,
saa beror det bl. a. paa, at der i disse
efter Hr. Kielsene nu fremsatte Meddelelser har staaet noget om en Pression med
Hensyn til Baser i Danmark, i Jylland,
og jeg mindes med Sikkerhed, at da jeg
første Gang omtalte baade over for Ministeriet og over for Partiformændene
Gesandtens Indberetning af 4. April,
da brugte jeg den Vending, at man
maatte lægge Vægt paa den og blive
bekymret derved, at det var første Gang,
at Danmarks Navn overhovedet blev
nævnt i nogen af de Indberetninger.
Illermindr I Kommandørkaptajn
Kjølsens Bog hedder det paa den første
Side om de Informationer, Kommandørkaptajnen fik, at han i Lighed med alle
vigtige politiske Indberetninger sendte
dem til Marineministeriet i København,
medens Kopi af Indberetningen samtidig
gik til Udenrigsministeriet i København.
Jeg forstaar det saadan, at der ikke kan
være Tale om - hvis denne Fremstilling
er rigtig - , at det er en Kopi fra Marineministeriet, men at det er en Indberetning direkte paa Gesandtskabets Papir
sendt fra Gesandtskabet i Berlin, der kan
være blevet behandlet paa den Maade i
Udenrigsministeriet, som Tilfældet maa
være.
P. Munch: Det maa være en Kopi af
hans Indberetning til Marineministeriet,
saadan har jeg ogsaa forstaaet hans
Pjece.
fllermlndr Ja, men altsaa sendt fra
Berlin.
P. Munch: Om den er sendt gennem
Marineministeriet eller direkte, det tør jeg
ikke have nogen Mening om.
Kristen Amby: Var det da ikke en almindelig Ordre til Udenrigsministeriets
Embedsmænd, at Dokumenter af denne
Karakter skulde forelægges Udenrigsministeren? Naarmannu hører, at den muligvis kunde gaa ned i Arkivet, uden at
der skete videre, faar man det Indtryk, at
der har manglet noget med Hensyn til
Instrukser for disse Embedsmænd.
P. Munch: Ja, vi er jo gaaet ud fra de
almindelige Regler, der altid blev fulgt,
og de almindelige Regler vilde jo gaa ud
paa, at hvis der fremkom noget, som
man skønnede var af Interesse, saa gik
det til de højere Embedsmænd, som saa
bedømte, om det skulde gaa videre til

592
Udenrigsministeren, men her synes det
altsaa ikke at være gaaet til dem.
Aksel Møller: Der er, Hr. Dr. Munch,
to Ministre, der har haft en Mulighed for
at se disse Indberetninger. Der er Dem,
og der er fhv. Forsvarsminister Alsing
Andersen. Hvis blot en af de Herrer havde set disse Indberetninger, vilde det saa
ikke have givet Anledning til en Drøftelse i Ministermøde?
P. Munch: Ja, det er naturligvis vanskeligt at sige. Saadan som det er fremstillet i Hr. K.1ølsens Bog, var det jo meget vage Meddelelser, han havde her, og
derfor er det jo ikke givet, at man vilde
have anset det for nødvendigt at føre en
Forhandling om det i Ministermøde, men
jeg er dog noget tilbøjelig til at tro, netop
fordi Danmark var nævnt, som jeg sagde
før, at det vilde have medført dette.
Westermann: Jeg fik ikke klart Svar
af Dr. Munch paa Spørgsmaalet, om De
med Deres Kendskab til Forretningsgangen i Udenrigsministeriet mener, at man
vil kunne finde ud af, hvilken Embedsmand der har forset sig ved at skjule
dette Dokument, hvor der udtrykkeligt er
Tale om en Aggression mod Danmark i
Løbet af Foraaret.
P. Munch: Ja, det var der ikke i disse
Indberetninger. Der var kun Tale om
Pression for at opnaa Baser i Jylland,
har jeg forstaaet.
Westermann: J eg skulde huske meget
fejl, om der ikke staar »Aggressionc.
P. Munch: Nej, det staar der ikke efter min Erindring om det, vi har jo kun
Hr. Kjølsens Pjece.
Westermann: Selv en Pression er
dog ...
P. Munch: Ja, ja. Jeg maa antage, at
den Embedsmand, der snarest bar kunnet se dem, er Arkivaren.
Westermann: Maa jeg have Lov at
spørge Dr. Munch, om en Ting kan tænkes at gaa i Arkivet, før den er blevet
bearbejdet i Ministeriet, inden den er
sorteret? Eller er det Arkivet, der fordeler Posten?
P. Munch: Det er Arkivaren, der skønner over, hvilke Ting der skal gaa til andre, eller hvor de skal gaa hen, naar de
kommer ind, før de gaar ind i selve Arkivet.
Westermann: Dr. Munch mener altsaa, at det er Arkivaren, der har bestemt,
at denne Skrivelse ikke skulde videre.
P. Munch: Ja, det tør jeg ikke sige,
for jeg ved ikke noget bestemt derom. J eg
har engang spurgt ham om disse Indbe-
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retninger, og da havde han ikke nogen
Erindring om dem.
Bomholt: Kan den Tanke ikke tænkes, at Brevet paa en eller anden Maade
er gaaet tabt, saa det overhovedet ikke er
kommet til Udenrigsministeriet?
P. Munch: Det er sikkert kommet til
Udenrigsministeriet.
Søren P.Larsen: Det lyder da helt fantastisk, at saa vigtige Depecher behandles af en underordnet Embedsmand, som
Arkivaren maa siges at være i Forhold
til den Rollebesætning, der forefindes i et
saa stort Ministerium som Udenrigsministeriet, og at en saadan underordnet
Embedsmand kan skønne over, hvad der
skal gøres ved Papirerne, og saa faa dem
til at forsvinde. Man kommer næsten til
at tvivle paa Værdien af at have en saadan Ordning.
Rasmus lIansen: Dr. Munch, har der
ikke været en bestemt Regel for, hvorledes Indberetninger fra Gesandtskaberne, i Særdeleshed Indberetninger fra Gesandtskaberne i Berlin, London og Paris, blev behandlet, naar de indgik til
Udenrigsministeriet? Det kan ikke have
været saaledes, at det var Reglen, at
disse Gesandters Indberetninger gik til
Arkivaren, for at han skulde skønne
over, hvorledes de skulde behandles i Ministeriet.
P. Munch: Gesandtindberetningerne
gik efter den almindelige Regel til Kongen, til Statsministeren og til Udenrigsministeren; ikke blot fra de Gesandtskaber,
som her er nævnt, men i det hele taget
gik de til disse forskellige Personer, og
hvis det havde været Gesandtindberetninger, saa er der ikke Tvivl om, at det
vilde have været Tilfældet. Det, der her
har været Tale om, er jo Kopier, hvor
selve Indholdet først og fremmest var
gaaet til Marineministeriet. Man kan
ikke sige, at Arkivaren er en underordnet Embedsmand i den Forstand, at han
er langt nede i Rækken, men han er naturligvis underordnet Direktøren og Afdelingscheferne.
Hartvig Frisch: Jeg vil gerne lige vedrørende dette Punkt gøre en Bemærkning. Jeg har lige selv været Kurer. Da
jeg kom hjem fra Amerika, havde jeg en
meget stor Kurersæk med. Til Oplysning
for Kommissionen her vil jeg gerne sige,
at jeg kan godt forstaa, at Forretningsgangen maa være den nævnte, for denne
Kurersæk indeholdt umaadelig meget
Materiale. Da jeg kom med den her til
Udenrigsministeriet, blev den baaret op
til Arkivet. Naturligvis var meget af Ma-
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terialet afsendt fra det paagældende Sted
i Washington decideret for at indgaa i
Arkivet, men adskilligt Materiale var aktuelt. Efter at jeg har set dette, kan jeg
godt forstaa, at med de store Sække, der
kommer ind, maa det være Fremgangsmaaden, og at man ikke bare kan vælte
den ud paa en Departementschefs Bord.
Den maa sorteres.
Formanden: Til Oplysning tjener, at
der Side 35 i Aktstykkerne staar en Liste
over Gesandtskabsindberetninger til Kongen. Bl. a. er her nævnt Brevet af 1.
April 1940, medbragt af Kommandørkaptajn Kielsen. Det bekræfter det, som
Dr. Munch har sagt om alle disse Indberetninger til Kongen.
Westermann: J a, det er rigtigt, som
Dr. Munch sagde før , at der i Indberetningen af den 8. Januar staar, at man
ved et Tryk paa Danmark vilde forsøge
paa at faa vort Land til at tillade Oprettelsen af tyske Luftbaser i Nordjylland.
Det kunde tænkes, at det var en diplomatisk Pression, men i den næste Skrivelse
af den 13. Februar staar der, at fra paalidelig Side har han erfaret, at efter disse
Okkupationsplaner mod Holland og Belgien er der ligeledes indgaaet Overvejelser gaaende ud paa Betimeligheden af,
dersom et saadant Fremstød lykkes, da
ogsaa at indrette Støttepunkter for den
tyske Flaade og Luftmagt i Danmark.
Det maa jo betragtes som en militær
Operationsplan. Netop en saadan Indberetning kan jeg ikke forstaa, at ingen
højere Embedsmand og heller ikke Udenrigsministeren blev gjort bekendt med.
J eg maa synes, at det er ukvalificerede
Folk, der har behandlet disse Indberetninger. En saadan Indberetning, der
kommer fra Marineministeriet til Udenrigsministeriet, kan ikke sammenlignes
med den Sæk med Kurerpost, som Professor Frisch her talte om. Det er jo en
enkelt Skrivelse fra Marineministeriet.
Derfor staar jeg stadig uforstaaende
over for, at Udenrigsministeren er ubekendt med en saa vigtig Skrivelse.
P. Munch: Ja, jeg maa stadigvæk sige, at det kan ikke være blevet bekendt
for mig og ikke være blevet forelagt for
mig, i saa Fald vilde det have givet Anledning til Drøftelser, og jeg støtter, som jeg
nævnte før, endvidere dette paa, at jeg ved
en anden Lejlighed har brugt Vendingen,
at det er første Gang, Danmark overhovedet omtales i nogen af disse Indberetninger om de andres Planer. Det er den
4. April.
Søren P. Larsen: Har man den For-
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retningsgang, at Kopierne af Kjølsens svaret jo falde paa dette for, at man ikke
Indberetninger til Marineministeriet skal læser de Dokumenter. Det kan man
sendes til Udenrigsministeriet, oprethol- aldrig bortforklare.
der man jo ikke denne Foranstaltning
Formanden: Det næste Spørgsmaal
for, at Arkivaren skal have et Dokument lyder:
at lægge til Side, men saa opretholder man
Meddelte Dr. Munch Statsministeren
denne Foranstaltning for det 'l'ilfælde, og Forsvarsministeren Indholdet af Geat der kommer Indberetninger, som er af sandt Zahles Privatbrev af 1. April 1940
Værdi, og saa er det jo en meget daarlig og de af Kjølsen dertil knyttede KomForretningsgang i Udenrigsministeriet, mentarer?
at der foreligger saadanne IndberetninP. Munch: De Emner, der berørtes i
ger, som ikke kommer længere, men gaar Kammerherre Zohles Privatbrev af 1.
lige over i Arkivet med det samme.
April 1940, var: Krigens Opblussen i ForP. Munch: Ja, der er jo ikke Tvivl, aaret, den tyske Interesse for de svenske
om, at der maa være sket, hvad man kal- Malmlejer, og Troppe- og Skibssamlinger
der en Fejltagelse derved.
ved Stettin og Swinemiinde. Det var ProFormanden: Hvis det var en Indbe- blamer, som var velkendte for os, og som
retning af Betydning, havde det saa ikke Statsministeren, Forsvarsministeren og
været rimeligt, om Kommandørkaptajn jeg ofte havde talt om, ligesom de var
Kjølsen havde sendt en Afskrift til Uden- omtalt i Ministeriet. Vi havde der overrigsministeriet ligesom den, der er sendt vejet Tanken om. et Fredsinitiativ før
til Viceadmiral Rechniieer?
Krigens forventede Opblussen, og denne
Søren P. Larsen: Hr. Formand, har Tanke var drøftet i Det udenrigspolitiske
l(jølsen Ret til det? Er det ikke hans , Nævn og forhandlet med Norge og SvePligt at sende sine Meddelelser til Mari- I rige. Jeg husker ikke, om vi har talt om
neministeriet? Der ligger maaske Ordre det igen efter Modtagelsen af Zahles
til, at der skal handles paa den Maade.
Brev. Dette indeholdt jo intet om DanFormanden: Efter den Forhandling, mark og kunde ikke give Anledning til
der fandt Sted med Hr. K.1ølsen, hvor nye Forhandlinger eller Beslutninger
han meddelte, at han hele Tiden hand- her, men jeg har nok nævnt det for de
lede i Kontakt med Gesandtskabet, kunde andre. Hr. Kjølsens Udtalelser, da han
det dog ikke genere Viceadmiral Reelt- overbragte Brevet, samlede sig mest om
niizer, at man fra Gesandtskabet i Berlin den tyske Interesse for Vestmagternes
sendte Indberetningerne direkte til Uden- formodede Plan mod de svenske Malmrigsminister Munch.
lejer. Han gik videre til MarineministeHiermlndt Maa jeg lige i Tilknytning riet med sine Betragtninger.
til det, Formanden siger om KornmanWesterm~nn: . ~r. Munch m~d~elte
dørkaptajn Kjølsens Pligt eller Ret til at her, at UdenrIgsmlJ?-l~teren,Statsministesende disse Indberetninger til Udenrigs- r.en. og ForsvarSI~llnIsteren !lere Gange
ministeriet, nævne igen, at Kommandør- hdhge~e havde diskuteret disse Emner.
kaptajn Kielse« skriver udtrykkeligt, at Men dIskutered~ pr. Munch dem .o~saa
disse Informationer blev sendt direkte i med Forsvarsministeren og StatsmirristeSkrivelse til Marineministeriet i Køhen- ren, efter at denne Meddelelse var modtabavn, medens en Kopi af Indberetningen get? Det er det, Spørgsmaal~t gaar ud paa.
samtidig gik til Udenrigsministeriet i Kø-'
P. ~unch: Jeg har de~tl1 svaret, at Jeg
benhavn, og senere at alle disse Med- h~sker Ikke bestemt, om Je~ bagefter ha!'
delelser blev indberettet til København pr. ~Iskuteret alt dette, d~ der. Ikke var noget
Kurer. Jeg kan i hvert Fald ikke læse l. det, der ga,: AnlednI~g hl nogen ege~t
Hr. 1(iølsens Fremstilling anderledes, hg Forhandlmg, men Jeg antager, at Jeg
end at han fra Gesandtskabet i Berlin har nævnt det for de andre.
har sendt dem direkte til Udenrigsminitljermind: Følte Udenrigsministeren
steriet. Om det er rigtigt, ved jeg ikke . sig ikke meget foruroliget efter denne
Formanden: En Del af Forhandlin- Samtale den 1. April med Kommandørgerne her gaar ud paa, at det er en Kopi, kaptajn Kjølsen?
der er kommet fra Marineministeriet til
P. Munch: Nej, jeg havde ikke Indtryk
Udenrigsministeriet.
af, at der derved var ført et nyt foruroliSøren P. Larsen: J eg synes ikke, man gende Moment ind iblandt dem, der fandskal gøre Forsøg paa at fritage Udenrigs- tes i Forvejen. Stillingen havde jo været
ministeriet for et Ansvar, som de ganske meget urolig under hele den finske Krig.
givet har. Naar Indberetningen er frem- Vi regnede et Øjeblik med, at dennes Afkommet til Udenrigsministeriet, maa An- slutning midt i Marts skulde gøre For-
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holdene roligere, men vi var umiddelbart
derefter klar over, at i Stedet for det finske Spørgsmaal var nu traadt Spørgsmaalet om Malmlejerne, saaledes at
Uroen om Sverige og Norge fortsatte,
som den havde været tidligere. Og jeg
kan ikke sige, at Hr. Kjølsens Udtalelser
til mig den Dag førte noget nyt ind i
mine Overvejelser.
IIjermind: Var det en sædvanlig
Fremgangsmaade, som tidligere havde
været anvendt, at Marineattacheen fra
Berlin tog op direkte for at konferere
med Udenrigsministeren?
P. Munch: Jeg kan ikke sige, at Kommandørkaptajn Kjølsen kom for at konferere med mig. Han havde faaet dette
Privatbrev med fra Kammerherre Zahle,
og det kom han op og overbragte mig den
Dag i Udenrigsministeriet, hvorefter han
gik videre til Marineministeriet. Og det
var jo naturligt, at vi, da han kom, førte
en Samtale indbyrdes; vi kom ind paa
Situationen og paa de Bekymringer som
han havde men som faldt sammen' med
Bekymringer, som vi havde her i Forvejen, og som vi ofte havde drøftet.
Kristen Amby: Vi har jo desværre
ikke dette Brev; det er aabenbart blevet
brændt i Udenrigsministeriet saavidt jeg
forstaar af andre Aktstykk~r - dette,
der kaldes et Privatbrev, men som naturligvis ikke er et Privatbrev; det er fra
Landets Gesandt i Berlin sendt til Landets Udenrigsminister, d~rfor er det et
offentligt Aktstykke, selvom det er skrevet i Haanden samme Morgen som Kommandørkaptajn Kjølsen tager herop.
Men vi har en Indberetning i Aktstykkerne fra Kjølsen, hvor han siger, at
han ikke har Kopi af Brevet, men tilføjer, at efter at han har kommenteret
dette Brev over for Udenrigsministeren,
har Udenrigsministeren givet Udtryk for,
at Kjølsen godt kunde sige i Berlin til
hvem, han maatte træffe, at ligesom Norge og Sverige vilde forsvare sig mod Angreb - det var Malmlejerne. der var
Tale om -, saaledes vilde Danmark ogsaa forsvare sig. Altsaa, saa megen Alvar har der efter denne Erindring været
i dette Brev og denne Samtale, at Udenrigsminister Munch fandt sig foranlediget til at sige til Kommandørkaptajnen,
at man kunde meddele i Berlin, at Danmark vilde forsvare sig. Under Forudsætning af, at dette er stemmende med
Virkeligheden, hvis altsaa Udenrigsministeren, som jo ellers ikke talte saa forfærdelig meget om, at man skulde forsvare sig mod Angreb, har brugt dette
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Udtryk dengang, har jeg svært ved at
forstaa, at det ikke gav Anledning til en
Konference umiddelbart efter med de øvrige Statsmyndigheder, ogsaa med de militære Chefer.
P. Munch: I denne Udtalelse til Kommandørkaptajnen ligger der for mig intet som helst nyt. Det er en Udtalelse, der
svarer til det, som vi havde sagt mange
Gange og maatte sige bestandig: at Neutralitetskrænkelser vilde vi modsætte os.
Dette indeholder naturligvis ikke noget
Løfte om at gennemføre en fuldkommen
haabløs Kamp i en given Situation, men
det fastslaar det principielle, som stadig
har ligget bag alle danske Neutralitetserklæringer, at man vilde modsætte sig
Neutralitetkrænkelser. Det havde vore
militære Myndigheder jo Direktiver om,
og det er disse Dir~ktiver, som h~r været
Grundlaget f?r m.m Udtalelse tIl Kommandør~aptaJn KJølsen,. Det, han var bekymret over 'p~a det TIdspunkt, var den
tyske Forestilling om, at Vestmagterne
vilde benytte Sverige og Norge, og Tys~ernes Ide om, at der ,da ikke vilde blive
gjort Modstand, og. der havde han vel
Brug fo~ det, .som Jeg havd~ nævnt .for
ham, at I Sverige og Narge gik man ligesom her ud fra, at man vilde modsætte
sig Neutralitetskrænkelser.
Fr. Dalgaard: Hentydede Kornman~ørkaptajn ~j~lsen direkte eller indirekte
hl, at han tidligere skulde have advaret
Danmark genne~ sine. I?-dberetninger?
. P. Munch: TIl de t~dlige~e I1?-dberetmnger? I sa.a Fald VIlde Jeg JO have
lagt Mærke til det og spurgt efter dem.
Formanden: Det .næ;ste .Sllørgsmaal
er: Hvem ~odsatte SIg l Mmlsterm~det
de~~. April Kl. 11.~0, at Det udenrigspolitiske Nævn blev mdkaldt, og at Parhformændene blev underettet?
P. Munch: Dertil kan jeg svare, at
der foregik ikke i Ministermødet den 5.
April 1940 Kl. 11 en Afstemning, hvor de
enkelte Ministre afgav et Votum. Det var
en almindelig Drøftelse. Der var ikke
Modstand mod overhovedet at underrette
Det udenrigspolitiske Nævn og Partiformændene; det, man var imod, var - som
jeg havde foreslaaet - at sammenkalde
dem straks. Man ønskede, at Meddelelserne forinden var nærmere belyst.
Statsministeren gjorde som Leder Mødets
Resultat op saaledes, at dette var den
fremherskende Mening. Ved det følgende
Møde samme Dag Kl. 14.30 virkede Svarene fra Norge og Sverige til at svække
Indtrykket af Meddelelserne. Ved Ministermødet den 6. April Kl. 10 virkede Op-
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lysningen om Karakteren af Vestmagternes Note til Sverige i samme Retning.
Man forudsatte, at Noten til Narge var
af tilsvarende Indhold. Ogsaa Kammerherre Zahles Indberetning af 5. April,
der forelaa i dette Møde, virkede beroligende paa Ministrene. Man blev da staaende ved først at samle Partiformændene
nærmere op mod Rigsdagens Sammentræden, idet man ventede, at yderligere
Belysning af Forholdene da kunde foreligge.
J eg maa maaske tilføje nogle Ord om
Kammerherre Zahles Indberetning af 6.
April. Kommandørkaptajn Kjølsen siger
om den, at Kammerherre Zahles Tekst til
denne Indberetning syntes Hr. Kielsen
og Hr. Steensen-Leth at afsvække Indtrykket af Farerne, og at de fik en Ændring indført, saa denne afsvækkende
Karakter forsvandt. J eg maa dertil sige,
at her virkede Indberetningen, ogsaa i
den Skikkelse, den saaledes fik, afgjort
afsvækkende. Den sagde vel, at det ikke
var Meningen at give Udtryk for Optimisme, men derpaa anførtes adskillige
Grunde, der talte mod Sandsynligheden
af, at Tyskland kunde have Interesse i en
Aktion mod Danmark.
Kristen Amby: Tænkte man sig ikke,
i hvert Fald før man fik det, som nu Dr.
Munch betegner som den afsvækkende
Erklæring af 6. April, allerede paa
Grundlag af Indberetningen af 4. April,
som i hvert Fald var meget foruroligende, med det samme at sætte sig i Forbindelse med de militære Chefer?
P. Munch: Forsvarsministeren var jo
i Ministermødet og har efter dette talt
med militære Myndigheder derom.
Formanden: Vil det ikke være rimeligt at tage det næste Spørgsmaal med det
samme: Hvad bevirkede, at Udenrigsministeren den 5. April frafaldt sit Forslag
om Indkaldelse af de Soldater, der var
hjemsendt med Uniform? Havde Udenrigsministeren paa det Tidspunkt modtaget beroligende Efterretninger? Blev dette
Forslag nævnt for Kongen?
P. Munch: Jeg havde den 4. April om
Aftenen nævnt for Statsministeren, at
man naturligt kunde overveje Indkaldelser, og Statsministeren sagde dette i sin
Redegørelse i Ministermødet den 5. April
om Morgenen. Her viste der sig imidlertid den Opfattelse, at Meddelelserne i det
hele var for usikre til at foranledige saadanne Skridt. Jeg maatte jo ogsaa erkende, at militære Foranstaltninger netop kunde vække den tyske Mistro mod
Danmark og fremkalde Skridt fra tysk
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Side, medens de ikke kunde antages at
holde Tyskland tilbage fra Aktion, hvis
det havde paatænkt en saadan. Tyskland
havde jo paa det Tidspunkt overordentlig
store Styrker fri til Anvendelse efter Ønske.
Jeg har ikke talt med Kongen om, at
jeg over for Statsministeren havde nævnt
Spørgsmaalet om Indkaldelser.
Kristen Amby: J eg vil gerne prøve at
se Tingene i Sammenhæng. J eg gaar ud
fra, at Samtalen den 1. April - hvor
dette efter min Mening ganske exceptionelle siges, at man kan give den Besked
i Berlin, at Danmark vil forsvare sig,
som andre nordiske Lande, mod Neutralitetskrænkelser - har en Mening. Naar
saa der nogle faa Dage efter, nemlig den
4. April, kommer en Indberetning fra
Gesandten, der er saa foruroligende, som
den er, og man har dette i sin Hjerne:
ja men vi skal og vil jo gøre Modstand
mod Angreb, saa kan jeg ikke begribe,
at man ikke allerede den 4. om Aftenen
ganske naturligt sætter sig i Forbindelse
med de militære Chefer og siger: nu foreligger der saa foruroligende Meddelelser
- paa det Tidspunkt kunde man jo ikke
vide, at der 2 Dage efter vilde komme det,
man nu kalder en mere beroligende Erklæring - nu foreligger der saa foruroligende Indberetninger fra Berlin, at
man maa i hvert Fald sætte i Værk det,
der skal sættes i Værk med det Beredskab, man har. Det er det, jeg ikke forstaar. Man kunde jo let samme Aften faa
fat i de to eller tre Mænd, det drejer sig
om. Hvis man skulde gøre Alvor af det
- som Dr. Munch selv havde sagt den 1.,
at man skulde give Besked om det i Berlin - , hvis man skulde gøre Alvor af at
forsvare Landet, maatte de militære Chefer have Besked paa det tidligst mulige
Tidspunkt, d. v. s. øjeblikkelig, naar man
fik en saa foruroligende Indberetning fra
Berlin som den, man fik den 4. April.
P. Munch: Statsministeren og jeg talte
den Aften med Kongen, som det først var
muligt at træffe ret sent, og Statsministeren betragtede det som givet - og jeg
gik ud fra, at han havde Ret deri -, at
vi maatte forelægge Sagen for det samlede Ministerium, hvilket saa skete næste
Morgen. Og hvorledes Opfattelsen der
var, har jeg jo lige gjort Rede for baade
her i Dag og i min Beretning.
Aksel Møller: Det er en ganske interessant Side af Sagen at faa Klarhed over,
hvordan Forholdet var til de militære
Chefer. Derfor henleder jeg Dr. Munchs
Opmærksomhed paa, at Viceadmiral
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Rechnitzer i sin Indberetning til Kommissionen nævner, at Indberetningen af
4. April blev oplæst ved et Møde hos
Udenrigsministeren den 5. April om Formiddagen, hvor Chefen for Søværnskommandoen fik Kendskab til Indholdet af
denne Indberetning i dens Helhed. Erindrer Dr. Munch noget om den Sammenkomst i Udenrigsministeriet?
P. Munch: Jeg husker ikke, at der har
været et saadant Møde. Jeg har jo efter
den Tid læst baade Søværnskommandoens Beretning og Generalkommandoens
Beretning, og saavidt jeg mindes, staar
der ikke noget om et Møde den 5. April i
Udenrigsministeriet. Den Meddelelse, der
gik til de militære Myndigheder under eet,
var jo for det første til Direktørerne i de
to Ministerier den 5., og saa skildres der
et Møde den 6. April hos Forsvarsministeren med de militære Chefer. Det andet
har jeg ikke set omtalt, og jeg har ingen
Erindring om det.
Arnth Jensen: Jeg forstod Deres Svar,
Dr . Munch, paa Spørgsmaalet om, hvorfor De frafaldt Forslaget om Indkaldelse
af Soldater den 5. April, saaledes, at man
i Ministermødet fandt paa Grundlag af
de Indberetninger, der forelaa, at Situationen ikke var saa skærpet. J eg vil gerne
spørge: Havde man da i Ministermødet
KJ. 11 anden Indberetning end den af
4. April?
P. Munch: Ved Ministermødet KJ. 11?
Nej, da havde man ikke anden Indberetning, og man mente altsaa ikke, at
Grundlaget var stærkt nok til at foretage
noget her - det samme, som blev Opfattelsen i Sverige og Norge - , og derfor
ønskede man at faa nærmere Belysning.
Den forelaa først i Ministermødet KJ.
14.30.
Kristen Amby: Jeg spurgte før Dr.
Munch, hvorfor man ikke mente det rimeligt allerede den 4. April om Aftenen
at sætte sig i Forbindelse med de militære Chefer. Saavidt jeg har forstaaet
efter det, der foreligger, kom Beretningen fra Berlin KJ. 7 om Aftenen til Udenrigsministeren, og saa vilde jeg gerne
spørge : var det da ikke rimeligt, naar
den havde den Karakter, den havde, at
man - rent bortset fra, at man først
senere kunde faa Forbindelse med Kongen - i alt Fald satte sig i Forbindelse
med Landets Forsvarsminister? Det gjorde man ikke. Det var Statsministeren og
Udenrigsministeren, der ventede, jeg forstaar: til sent paa Aftenen, og det kunde
være mange kostbare Timer, der gik
spildt. Var det ikke rimeligt, naar der
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forelaa en Erklæring med det præcise
Indhold, som Indberetningen af 4. April
havde, at man satte sig i Forbindelse med
Landets Forsvarsminister, saa han i alt
Fald kunde sætte sig i Forbindelse med
de militære Chefer?
P. Munch: Det, jeg kunde gøre, var jo
at sætte mig i Forbindelse med Statsministeren og foreslaa ham, at vi skulde
tage til Kongen, og under den Samtale,
vi havde, kom Tanken ikke frem om, at
vi kunde sætte os i Forbindelse med de
militære Myndigheder eller med Forsvarsministeren den Aften. J eg vil om
dette sige, at alt, hvad der stod i disse
Beretninger, ses jo, naar man ved, hvad
der skete bagefter, i et andet Lys end det,
hvori det blev set af de Mennesker, som
læste dem i de Dage. Jeg tror, der her er
en fuldstændig afgørende Forskel, som
træder frem i alle de nordiske Lande,
som var indviklede i disse Spørgsmaal,
og der kom ikke under vore Forhandlinger den Aften andet frem end dette, at
Statsministeren og jeg selvfølgelig var
enige om, at vi maatte samle Ministeriet
næste Morgen for at forelægge det for det
samlede Ministerium.
Arnth Jensen: Var De i Løbet af Natten mellem den 4. og 5. April selv kommet
til den Anskuelse, at det maaske ikke var
nødvendigt at foretage de Indkaldelser,
siden De frafaldt Deres Forslag den 5.
April? Og det næste Spørgsmaal: Naar
De havde dette om Indkaldelserne i Tankerne, hvorfor blev det saa ikke nævnt
for Kongen den 4. April om Aftenen?
P. Munch: Jeg havde nævnt det for
Statsministeren, og en Tanke af den Karakter vilde det jo, naar vi ikke havde
drøftet den i Ministeriet, ikke være rimeligt at forelægge for Kongen, medmindre Statsministeren fandt særlig Grund
til det. J eg har ikke tænkt mig at kunne
bryde ind i den Forhandling. Mit eget
Indtryk i Løbet af Aftenen var, at det
kunde være naturligt at rejse Spørgsmaalet om Indkaldelse af de med Uniform
hjemsendte Aargange i Overensstemmelse
med den Militærordning, vi havde, men
det var ikke saaledes, at jeg mente, man
derved skabte en Mulighed for en virkelig Kamp over for et eventuelt Stormagtsangreb. - Naar vi vår meget tvivlende
over for selve denne Indberetning, somvar kommet til os den 4., beroede det jo
paa, at vi vanskeligt kunde tænke os,
at højtstaaende Generalstabsofficerer i
Tyskland, inden for selve Overkommandoen, kunde optræde som Forrædere ved
at give Meddelelser til fremmede Militær-
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attacheer, hvad der jo vilde have været den ikke, men jeg fandt ikke nogen naTilfældet. I den Henseende har man jo turlig Grund til for mit Vedkommende at
gjort andre Erfaringer siden, men jeg fremføre det over for Kongen den Aften.
tror vanskeligt det kunde falde ' nogen ind - Maa jeg lige sige: der blev før gjort
paa det Tidspunkt.
den Bemærkning, at Kammerherre ZahHolf: Dr. Munch nævnte, at De ikke les Privatbrev naturligvis i Virkeligheden
regnede med, at det at foretage Indkal- var et officielt Dokument. Det var det for
delser paa nogen Maade kunde ændre saa vidt ogsaa. Der skelnes mellem Indvor Stilling over for et virkeligt Stor- beretninger i den sædvanlige Form, der
magtsangreb. Hvorfor ønskede Dr . behandles efter visse Regler, og saa Breve
fra Gesandterne, der undertiden gaar til
Munch saa at foretage Indkaldelser?
P. Munch: Min Tanke om Indkaldel- Udenrigsministeren mere personligt, og
ser beroede paa dette, at det forekom mig, det sidste var Tilfældet her.
at det efter det bestaaende System kunde
Aksel Møller: J eg vil tillade mig at
være naturligt at have noget flere Folk vende tilbage til Spørgsmaalet om Medinde, end vi havde, og at dette vilde kun- delelserne til de militære Chefer. Vi ved,
ne svare til Ønsker, som kunde findes hos at den 5. April underretter Forsvarsmiandre Partier i Danmark, der havde en nisteren Direktørerne for de to militære
større Tro paa et Militærvæsens Mulig- Ministerier om Kammerherre Zahles
hed for at afværge Vanskeligheder, end Indberetning af 4. April, og vi har Rechvi havde.
nitzers Paastand om, at han den 5. April
Arnth Jensen: Dr. Munch nævnte, at hos Udenrigsministeren, hvor han forved Mødet med Kongen h~v.de De nævnt mentlig er alene eller sammen med ForDeres !anke for StatsmlDl~teren, men svarsminister Alsing Andersen, faar opsyntes Ikke, De kunde bryde l~d. og frem- I læst Indberetningen af 4. April i dens
føre den for Kon&en. Nu VII Jeg gerne Helhed. Men det giver mig, paa Bagspørge: Var det da Ikke nærmest en Slags grund af det Svar, Dr. Munch gav før,
privat Samtale, ma~ ~ørte hos Kongen, da jeg var inde paa Spørgsmaalet, Aneller var det.Statsministeren, som f~rte ledning til at pege paa, at i nogle OplysOrdet hel.e TIden? Fremf~rte man Ikke ninger, vi har i Kommissionen, og som
sl.ne ~eDlnger hver for SIg og talte om kaldes» Udenrigsminister Munchs (udaS.ltuahonen? Og dernæst: Dr. Munch terede) Optegnelser om Begivenhederne
SIger, at selv oll?- der var sket Indkaldel- fra den 4. til den 9. April 1940«, staar
ser, troede l?e l~ke paa, at ~an kunde der under 5. April"): »1 Dagens Løb unoptage en virkelig Kamp. Nej, men De derrettede Forsvarsministeren de milimaa da have troet paa, at .man gennem tære Myndigheder c ; men denne Sætning
Indkaldelser kunde have. l hvert Fa~d er overstreget j Manuskriptet. Erindrer
marker~t, at Danmark VIlde værne SlU Dr. Munch intet om, hvorfor det sættes
Neutrahte~. Det maa dog have været ind i Manuskriptet og senere overstreges?
Grunden hl det.
P. Munch: Nej, det husker jeg ikke.
P. Munch: De mener at man kunde
markere det som en Art Demonstration? Jeg gik efter Ministermødet ud fra, at
Altsaa, selve Indkaldelsen skulde betyde Forsv~rsministeren gav de militæ~e
noget som Vidnesbyrd om, at vi vilde Myndigheder Besked, og det har h~n JO
gennemføre vor Neutralitet? Det kan ogsaa g:Jort. :S;vem han talte ~ed der, ?g
man naturligvis sige, og paa det Tids- paa hvIlke.t ~ld~punkt, har Jeg for mm
punkt vilde jeg ikke have været betænke- Del naturligvis Ikke fulgt.
lig ved Indkaldelserne i samme Grad som
Westermann: Jeg vender tilbage til
paa et senere Tidspunkt, da Mineudlæg- det Spørgsmaal, vi oprindelig startede
ningen havde fundet Sted og det derfor med: hvem der i Ministermødet den 5.
kunde fremkalde den Tanke, at dette var April Kl. 11 modsatte sig, at Det udenet Modtræk i Anledning af Begivenhe- rigspolitiske Nævn blev indkaldt, og at
derne i Norge og eventuelt Sverige. Sam- Partiformændene blev underrettet. Dr.
talen med Kongen var naturligvis ikke, Munch skriver i sin Indberetning: »Jeg
. hvad man kunde kalde en privat Sam- foreslog, at vi skulde sammenkalde Det
tale. Paa den anden Side var den ikke udenrigspolitiske Nævn og Partiformænsaa formel, at det var umuligt for mig at dene og forelægge den for dem. c Det
sige noget, uden at Statsministeren hav- Svar, Dr. Munch gav her, gik kun ud
de aftalt det med mig i Forvejen. Det var paa, at Statsministeren havde resumeret
*) jfr. A. 20.
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efter Ministermødet, at der ikke var
Stemning for det. J eg vil da gerne stille
det Spørgsmaal: Erindrer Dr. Munch saa,
hvem der talte mod, at Det udenrigspolitiske Nævn blev indkaldt, og at Partiformændene blev underrettet, siden der kunde resumeres, at det var den almindelige
Stilling, at man ikke ønskede det?
P. Munch: De, der i det hele taget
udtalte sig, udtalte den Opfattelse, at man
maatte have noget nærmere Klarhed, før
man satte disse forskellige Ting i Scene,
og Statsministeren slog altsaa dette fast.
Derimod, at gennemgaa, hvad de enkelte Ministre har sagt, og sige, at det og
det har den og den sagt, det kan jeg ikke;
det har jeg ingen Erindring om. Der var
overhovedet ingen, der sluttede sig til
Tanken om en øjeblikkelig Indkaldelse,
men de har jo ikke allesammen taget
Ordet.
lIaraid Petersen: Der sker den 4. og
5. April det, at De, Dr. Munch, for saa
vidt blev foruroliget, som De altsaa stiller Forslaget om Indkaldelser, og at De
politisk yderligere genoptager det gamle
Forslag fra Efteraaret 1939 om Etablering af en Samlingsregering. Det sker
henholdsvis den 4. og 5. April. J eg har
ligesom Hr. Westermann ikke kunnet
læse Beretningen paa anden Maade, end
at Dr. Munch i dette Ministermøde den
5. April Kl. 11 er den, der har argumenteret for, at disse ekstraordinære Foranstaltninger, dels af militær og dels af
politisk Art, skulde gennemføres, men at
det ikke har været muligt for Dr . Munch
at trænge igennem med disse Anskuelser
over for den øvrige Del af Ministeriet.
Nu siger imidlertid Dr. Munch, at det
med Indkaldelserne skulde man for saa
vidt ikke tage saa højtideligt: det var
nærmest en Indrømmelse over for de
Kredse i Befolkningen og Partierne, som
havde lidt større Tiltro end de andre til
de militære Foranstaltningers Effektivitet. Indkaldelserne var altsaa nærmest
af en, om jeg saa maa sige, symbolsk
Karakter. Jeg vil da gerne spørge Dr.
Munch: Vil de da ogsaa hævde, at
Spørgsmaalet om Dannelsen af en Samlingsregering - det Spørgsmaal, som De
tager op paa det Tidspunkt - var af en
lignende Karakter, at det altsaa ikke
dækkede over nogen Realitet i den øjeblikkelige Situation med Udgangspunkt i
det, vi har drøftet tidligere, nemlig Rigsdagens Stilling og Udtalelsen af 19. Januar?
P. Munch: Der er ikke Tvivl om, at
20
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jeg følte mig meget foruroliget, dengang
jeg modtog Kammerherre Zahles Indberetning. Det fremgaar af alle de Erklæringer, jeg har afgivet: at jeg øjeblikkelig
tog ud til Statsministeren, og at vi straks
søgte Kongen. Den Opfattelse, jeg mødte
i Ministermødet fra de forskellige Sider,
var imidlertid den, at denne Indberetning ikke var af en saa sikker Karakter,
at man kunde handle ud fra den, og at
man derfor maatte søge den belyst ved
andre Udtalelser og paa hvilke Maader
man nu i det hele taget kunde faa Oplysninger derom, før Ministeriet vilde tage
nogen Beslutning.
Ønsket om at faa de andre Partier
med i Regeringen havde jeg næret siden
Efteraaret, da jeg rejste Spørgsmaalet.
J eg ansaa hele Situationen for at være
en saadan, at en Repræsentation i Regeringen af alle de 4 Partier var ønskelig,
og det var da naturligt, at jeg førte det
frem ved denne Lejlighed ogsaa. Men paa
det Punkt mødte jeg altsaa den Opfattelse, at man maatte vide noget mere, før
der var Grundlag nok for at genoptage
den Tanke, som i Efteraaret ikke havde
fundet Tilslutning fra alle Partier.
Aksel Møller: Blot et enkelt Spørgsmaal: Hvornaar omtrent kan disse
udaterede Optegnelser fra Dr. Munchs
Haand om Begivenhederne fra den 4. til
den 9. April 1940 være skrevet?
P. Munch: De er utvivlsomt skrevet i
Slutningen af April eller maaske lidt senere, men det vil nok kunne fastslaas.
Sagen var, at der var dengang Ønske
fremme inden for Ministeriet om Redegørelser med Hensyn til, hvad der var
foregaaet den 9. April, og jeg gav altsaa
en ganske kort Oversigt som Grundlag
for Forhandlinger, som man paatænkte
skulde komme i Ministeriet om det bagefter. Det blev ogsaa drøftet engang i det
samlede Ministerium ved et Ministermøde, men det blev kun til en meget kort
Drøftelse, idet man mente, at man først
skulde have Flaadens og Hærens Indberetninger, og de fremkom betydelig senere.
Arnth Jensen: Der staar i den Beretning, De har tilstillet Kommissionen, for
den 5. April, at Statsministeren og De
igen om Formiddagen havde en Samtale
med Kongen. (P. Munch: Ja.). Blev der
heller ikke i den Samtale over for Kongen nævnt, at De havde haft denne Tanke om nye Indkaldelser?
P. Munch: Vi har vel da haft Ministermødet om det - ja, jeg tør ikke sige, om

607
den Samtale med Kongen var forud for
Ministermødet, men i hvert Fald har jeg
ikke taget Spørgsmaalet om Indkaldelser
op over for Kongen.
lIoli: De nævnede før, Dr. Munch, at
De var meget foruroliget de første Dage
af April, men at det altsaa ikke lykkedes
Dem, om jeg saa maa sige, at forurolige
Resten af Ministeriet. Kan man sige, at
det lykkedes det øvrige Ministerium at
berolige Dem, Dr. Munch, eller bestod der
en Slags Spænding mellem Dem paa den
ene Side, som stadig var ængstelig, og
paa den anden Side det øvrige Ministerium, der egentlig ikke ansaa Situationen for saa alvorlig?
P. Munch: Dertil kan jeg svare, at
det øvrige Ministerium var utvivlsomt
ogsaa foruroliget ved Situationen; det
var de, men de mente ikke, at selve denne Indberetning var et tilstrækkeligt
Grundlag for nu at foretage videre
Skridt. Der opstod ikke noget Modsætningsforhold inden for Ministeriet, saaledes at en Mand sagde: jeg er urolig, og
de andre var rolige. Vi sad og talte om
Sagerne, saadan som Folk taler om saadan noget, og drøftede det, ikke paa Basis af et Modsætningsforhold, men for ad
Overvejelsernes Vej at komme til et rimeligt Resultat. Og det gjaldt Ministeriet
som Helhed.
Arnth Jensen: Erindrer De, om
Statsministeren heller ikke i denne
Samtale over for Kongen nævnede, at
Spørgsmaalet om Indkaldelser havde været nævnt i Ministermødet?
P. Munch: Jeg tror ikke, at Statsministeren har nævnt det, men jeg er
ikke helt sikker paa, om denne Samtale
var før eller efter Ministermødet. Jeg
kunde i hvert Fald ikke føre et saadant
Spørgsmaal frem, uden at vi havde taget
en Beslutning om det, og hverken Statsministeren eller jeg har over for Kongen
fremført Tanken om, at vi vilde foreslaa
Indkaldelser.
Kristen Amby: Jeg forstaar altsaa,
at selvom Indberetningen af 4. April i
Ministermødet den 5. forekom baade
Udenrigsministeren og de øvrige Ministre foruroligende, mente man alligevel
ikke at kunne stole tilstrækkeligt paa
den, og derfor vilde man afvente yderligere. Saa kommer der altsaa samme
Dag hen paa Aftenen en ny Indberetning, der, saavidt jeg kan læse den, snarere forstærker Indberetningen af 4.
April. Kammerherre Zahle, der jo var
bekendt for at være en meget forsigtig

608
Mand, skriver her: »Jeg anser det dog
for min Pligt at udtale, at den kongelige
Regering paa ingen Maade bør skyde
den Tanke fra sig, at Situationen kan
være yderst alvorlig eller i Løbet af Dage
eller Timer blive det. Øjeblikket turde
derfor, efter min ærbødige Formening,
være inde til snarest at tage under grundig Overvejelse, hvad der - under de
forskellige mulige Graduationer i Situationens Udvikling - vil være at foretage.e
Altsaa, man stirrer paa denne Indberetning af 4. April; den mener man
ikke helt at kunne stole paa. Saa kommer samme Dag, hvor man har haft Ministermødet, denne yderligere Indberetning. Hvad der undrer mig, er, at denne
yderligere Indberetning ikke giver Anledning til øjeblikkelig Sammenkaldelse
af et Møde samme Dag. Jeg ser vel, at
Dr. Munch skriver i sin Redegørelse her
til Kommissionen, at Indberetningen
gaar videre til Kongen, men det, der er
relevant i denne Sammenhæng, maa dog
være øjeblikkelig at gøre det Ministerium, der ogsaa er foruroliget, men afventer yderligere Oplysninger, bekendt med
denne nye Indberetning og saa faa diskuteret igennem med det samme, hvad
der burde gøres eller eventuelt ikke burde
gøres.
P. Munch: Ja, den Indberetning kom
jo ogsaa ud paa Aftenen til mig, og vi
skulde have Ministermøde den næste
Morgen. Jeg har imidlertid ikke læst
Indberetningen paa samme Maade som
Hr. Amby. At man skulde tage Sagen
under grundig Overvejelse, det betragter
jeg som givet; der var ingen Tvivl om, at
Kammerherre Zahle mente, at det burde
man gøre, og det havde vi jo for vort
Vedkommende gjort. Men selve de Betragtninger, der anføres i Indberetningen af 5. April, gik jo ud paa at gøre det
mindre sandsynligt, at disse Planer kunde foreligge eller i hvert Fald være bestemt til Gennemførelse. Og det er en absolut Kendsgerning, at denne anden Indberetning, da den næste Morgen blev forelagt Ministeriet, virkede i høj Grad i
modsat Retning af den Uro, der var opstaaet ved den første . Saadan læste Mennesker det dengang; saadan forstod de og
saa de paa Indberetningen paa det Tidspunkt.
Kristen Amby: For det første staar
der nu i Kammerherre Zahles Indberetning af 5. April: »Det er paa ingen Maade min Tanke at svække de foruroligende
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foreliggende Indicier, naar jeg peger paa
Muligheden afc o. s. v. Saadan siger han,
og saa hedder det senere, saaledes som
jeg før citerede.
Men dernæst vil jeg gerne spørge
Dr. Munch: Blev disse Indberetninger
blot refereret i Ministermødet, eller blev
de læst op efter deres Ordlyd, baade denne og den af 4. April, altsaa i Ministermødet den 6. Kl. 11 om Formiddagen?
Eller fik man Kopi af dem, saa man
kunde se dem? Eller blev de bare refereret?
P. Munch: Dertil kan jeg svare, at
disse Meddelelser blev læst op i Ministermødet i deres fulde Omfang. Hvad Indholdet angaar, er det rigtigt, at Kammerherre Zahle siger, at det er ikke hans
Mening at afsvække o. s. v., men de Betragtninger, han anfører, de afsvækker.
Saadan læstes det dengang; at andre vil
læse det anderledes nu, er en helt anden
Ting, men det er en Kendsgerning, at de
Medlemmer af Ministeriet, der var til
Stede, og andre, som i de Dage læste Indberetningerne, opfattede dem saaledes.
Rager: Jeg har samme Mening som
Dr. Munch med Hensyn til den Virkning,
det maatte have. Jeg vil gerne spørge,
om Dr. Munch ikke særlig støtter sin Mening om det beroligende paa det Stykke,
hvor der staar: »Jeg tør ogsaa henlede
Opmærksomheden paa, at Meddelelserne
fra »utilfredse Officererc maaske maa
tages med et vist Forbehold. De kunde vel
være beordret til visse »Indiskretioner«
for at fremkalde visse Reaktioner, der
formentes at kunne være af Interesse. c
J eg ser denne Passus som en Pegepind fra
Kammerherre Zahle: at man skal passe
paa, hvorledes man reagerer. Jeg gaar
ud fra, at det er ogsaa saadan, man har
opfattet det i Ministeriet.
P. Munch: Ja, det var et af Punkterne. Der er ogsaa andre Punkter i det,
og dette Punkt her faldt jo sammen med
den Tvivl, vi alle i Ministeriet havde om,
hvorvidt det skulde være muligt, at Medlemmer af den snævreste tyske Overkommando, højtstaaende Officerer, skulde
kunne begaa et saa oplagt Forræderi,
som dette her vilde være.
Kristen Amby: De sagde, Dr. Munch,
at disse Indberetninger blev læst af Ministeriets Medlemmer, og ogsaa af andre. Saavidt jeg forstaar, har de militære
Chefer paa det paagældende Tidspunkt
ikke faaet andet end et Referat af disse
Indberetninger; de har ikke faaet Indbe20*
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retningerne i deres fulde Ordlyd. J eg
spørger derfor: Hvilke er disse »andre«?
P. Munch: Dem, jeg tænker paa, er
Udenrigsministeriets Embedsmænd, og
først og fremmest naturligvis Udenrigsministeriets Direktør, med hvem jeg diskuterede disse Ting.
formanden: Det næste Spørgsmaal
lyder: Hvilken Motivering gav fhv. Udenrigsminister Erik Scavenius for sit Afslag paa Opfordringen til at tage til Berlin den 5. April 1940 for at søge nærmere
Klarhed over Situationen?
P. Munch: Hr. Scavenius begrundede
sit Afslag med, at han ansaa Meddelelserne for urimelige, og at han ikke vilde
egne sig til en saadan Opgave.
formanden: Det næste Spørgsmaal
er: Hvad gik de den 5. April 1940 indhentede Meddelelser fra Norge og Sverige ud paa, siden de bestyrkede, at der
ikke skulde foretages noget?
P. Munch: Svarene fra Sverige og
Norge, som Direktør Mohr modtog gennem de to Landes Gesandter, gik ud paa,
at man intet af Stederne mente, at Meddelelserne var holdbare, og at man følgelig ingen Foranstaltninger vilde træffe i
den Anledning. Fra norsk Side sagde
man om Beretningen, at man ikke tillagde den nogen som helst Betydning;
fra svensk Side sagde man, at Rygterne
for Stockholm var en gammel Historie;
den svenske Gesandt havde spurgt, men
uden Resultat; man havde fra selve Stedet Oplysninger, der gik ud paa, at Rygterne om Skibs- og Troppesamlinger var
stærkt overdrevne.
Westermann: Blev der i Ministermødet den 5. April Kl. 14.30 ikke givet Meddelelse om den Underretning, som var givet Marineministeriet fra det svenske Gesandtskab her i Byen, og som havde en
ganske anden Karakter, idet der udtrykkeligt med den svenske Forsvarsstab som
Kilde blev givet Meddelelse om, at man
regnede med, at der forestod et Angreb
paa Danmark?
P. Munch: Det har jeg aldrig nogen
Sinde hørt noget om.
Westermann: De har aldrig hørt den
Meddelelse?
P. Munch: Nej. Vi henvendte os til
den svenske Gesandt, og han gav Direktør Mohr det Svar, jeg nævnede før. Det
andet har jeg aldrig hørt noget om.
Westermann: Har De heller ikke
hørt, at den 5. April blev Kommandørkaptajn Pontoppidan, Viceadmiralens
Sekretær, kaldt til det svenske Gesandt-
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skab for der at faa en Meddelelse fra den
svenske Forsvarsstab, som gik ud paa, at
der forestod et Angreb paa Danmark?
P. Munch: Jeg har aldrig hørt det,
før nu De nævner det.
Westermann: Har De ikke hørt, Dl'.
Munch, at samme Dag sker der en Henvendelse fra det hollandske Gesandtskab
om, at et saadant Angreb paa Danmark
forestod?
P. Munch: Nej .
Aksel Møller: Maa jeg blot for Fuldstændigheds Skyld nævne, at fra den britiske Legation kom der i Følge Viceadmiral Rechnitzers Udsagn den 5. April Oplysninger svarende til dem, der var kommet fra Sverige og Norge, gennem Colonel Craig.
P. Munch: Jeg har ikke hørt noget
om det, og den britiske Gesandt har ikke
sagt det til mig i hvert Fald.
Kristen Amby: Vil det da sige, Dr.
Munch, at Udtalelser af den Art, naar
de havde den mere militære Karakter
og kom fra militære Kilder, fra Militærattacheer eller Folk, der fungerede som
Militærattacheer, ikke blev communiceret
Udenrigsministeriet? Det var noget, der
kun gik til det paagældende militære Departement, altsaa her Flaadens Departement? Der var altsaa ikke noget Samspil,
eller hvad man vil kalde det: en naturlig
Forbindelse mellem de Indberetninger,
man ad mange forskellige Kilder kunde
faa, mere eller mindre troværdige maaske, fra Militærattacheer, vore egne og
fremmede, og saa Udenrigsministeriet?
P. Munch: Vi har ikke faaet dette
her, og jeg ved ikke, at der er kommet
noget af nogen Interesse i Løbet af hele
denne Periode fra de fremmede Militærattacheer til os.
Kristen Amby: En Ting er: naar
man mere officielt som Udenrigsminister
spørger et andet Lands Udenrigsministerium eller dettes herværende Gesandt, at

man saa maa faa et meget velovervejet
Svar og et Svar, som ikke kan kompromittere. Naget andet er, at der samme
Dag, som der gives et saadant beroligende Svar fra de paagældende Gesandtskaber, fra de samme Gesandtskabers
Militærattacheer, der dog maa formodes
at være i stadig Kontakt med deres Ministre, kommer Meddelelser af helt modsat Karakter. Det er mig ganske ubegribeligt, at man ikke faar noget saadant at
vide. Men det har man altsaa ikke faaet.
P. Munch: De Svar og Meddelelser,
vi faar, er de Svar, som den svenske og
'den norske Regering har ønsket at give;
dem har vi selvfølgelig bygget paa; de er
forelagt et Ministermøde, og dem er vi
gaaet ud fra. De andre Meddelelser, det,
som er nævnt nu her i Dag, har jeg for
mit Vedkommende aldrig hørt noget om.
Westermann: De meddelte før, at D~
havde læst Søværnskommandoens Generalrapport for Sikringsstyrken. Der
staar: »Samme Dags Formiddag modtog
Søværnskommandoen gennem den svenske Legation i København Meddelelse fra
den svenske Forsvarsstab om den forannævnte tyske Koncentration af Tropper
og Transportmateriel i østersøhavnene.
Den svenske Forsvarsstab udtalte samtidig ganske aabenlyst sin sikre Formodning om, at det drejede sig om en mod
Danmark rettet Aktion, der var under
Forberedelse, hvorfor Forsvarsstaben
ikke vilde undlade at lade disse foruroligende Meddelelser gaa videre. c Har De
ikke studset over en saadan Bemærkning
i Generalrapporten fra Søværnskommandoen, da De læste den igennem, naar
De har været uvidende om det som Uden rigsminister?
P. Munch: Jeg mindes ikke, at jeg
overhovedet har set en saadan Bemærkning deri. Men det kan jeg naturligvis se
efter.
Westermann: Ja, det staar i Søværnskommandoens Generalrapport.

Afhøringen afbrudt Kl. 11.25.

Onsdag den 5. September Kl. 14.
For Kommissionen mødte fhv. Forsvarsminister Alsing Andersen.
Formanden: Hr. fhv. Forsvarsminister Alsing Andersen! Paa Grundlag af
den af Dem efter Kommissionens Ønske
hertil fremsendte Beretning vedrørende
Deres Deltagelse i Begivenhederne omkring den 9. April 1940, og af hvad der
i øvrigt foreligger for Kommissionen,
navnlig Generalkommandoens Beretning, har man til Hensigt at stille Dem
en Række Spørgsmaal, som man ønsker
mundtligt besvaret. Spørgsmaalene er i
Forvejen tilstillet Dem skriftligt. J eg
gør, før De tager Ordet, opmærksom
paa, at det stenografiske Referat af Forhandlingerne her antagelig vil blive offentliggjort, og indtil det finder Sted,
paahviler der Kommissionens Medlemmer Diskretionspligt. Jeg tør vel gaa ud
fra, at De for Deres Vedkommende vil
føle Dem bundet ved den samme Diskretionspligt, ogsaa for saa vidt angaar
Deres egne Udtalelser.
Alsing Andersen: Ja ja!
Formanden: Det første Spørgsmaal
lyder: I Efteraaret 1938 fremsendte den
kommanderende General et nyt Hærlovsforslag med Ønske om at faa det behandlet i Forsvarsudvalget. Blev dette
Forslag fremsendt som ønsket, og blev
det behandlet i Udvalget?
Alsing Andersen: Dertil vil jeg svare,
at det af General With pr. 31. Oktober
1938 fremsendte Forslag ikke alene var
et nyt Hærlovsforslag, men et Forslag
til en hel Nyordning af Forsvaret - jeg
citerer ordret, hvad der stod i Indledningen: en Nyordning af Forsvaret udarbejdet under Forudsætning af »Oprsttelsen af et Enhedsværn c . Det var altsaa
en meget vidtgaaende Omlægning af hele
det danske Forsvar, der var Tale om.
Forslaget betegnedes dog i Generalens
Skrivelse som et skitsernæssigt Udkast.
Med det fulgte 9 Bilag med Underbilag.
Det var altsaa den 31. Oktober. Den 9.
November udnævnte Statsministeren det
tidligere bebudede 21 Mands Udvalg til
Drøftelse af udenrigspolitiske og forsvarspolitiske Problemer. Efter at man
først i en lang Række Møder havde drøftet de udenrigspolitiske Spørgsmaal, begyndte man omkring den 1. Februar

1939 Forhandlingen om Forsvarsproblememe. Den 7. Februar omtalte jeg
General Withs Forslag af 31. Oktober,
ligesom jeg refererede en Række aktuelle
Ønsker, som var fremsendt den 22. December 1938. Derefter fik Udvalgets Medlemmer Forslaget med Bilagene tilstillet
sammen med nogle Bemærkninger, som
var udarbejdet i Tilknytning dertil af
Søværnskommandoen, idet det jo var
klart, at et Forslag af den Karakter
havde en særlig Interesse ogsaa for Søværnskommandoen. Dette Materiale fik
altsaa Udvalgets enkelte Medlemmer tilstillet. Saavidt jeg husker, har Udvalget
ikke underkastet dette Forslag nogen
Behandling i dets Enkeltheder, men det
har været strejfet, i alt Fald har dets
Principper været berørt under Drøftelserne i de Maaneder, der fulgte efter.
Saaledes har altsaa Behandlingen af
dette Forslag været.
Formanden: Blev Forslaget behandlet i det samlede Ministerium?
Alsing Andersen: Det vil jeg ikke tro
det blev, for Ministeriet havde jo nedsat
dette Udvalg i Samraad med Partierne
til Drøftelse af saadanne Problemer.
Formanden: Det næste Spørgsmaal
lyder: Fra Generalkommandoen blev der
helt fra Foraaret 1939 til Foraaret 1940
fremsendt Forslag til forstærket Beredskab for Hæren. Blev disse Forslag af
Forsvarsministeren forelagt den samlede
Regering? Blev der taget Beslutning om
dem? Der ønskes Redegørelse for hvert
enkelt Forslag.
Alsing Andersen: Hvad angaar de fra
Generalkommandoen fra Foraaret 1939
til Foraaret 1940 fremsendte Forslag til
forstærket Beredskab, drejer det sig, saavidt jeg har kunnet konstatere, i det væsentlige om følgende:
Den 31. Marts 1939 fremsattes Forslag om Indkommandering af en Beredskabsstyrke. Den 20. April foranledigede
jeg en Drøftelse af dette Problem i et
Ministermøde; man besluttede at bemyndige mig til at forberede Indkaldelsen af
en uddannet Styrke og give Partiformændene Meddelelse herom; Indkaidel-
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sen af denne Aargang fandt Sted den
8. Maj.
Derefter kom der en Skrivelse dateret den 5. Juni om Tilvejebringelse af
det fornødne Beredskab yderligere i den
kommende Tid. Den 7. Juli fik jeg i et
Ministermøde Bemyndigelse til at forberede Tilvejebringelsen af en rimelig
Vagtstyrke i Efteraarsmaanederne.
Saa naaede vi frem til den 22. August,
hvor der fremkom Indstilling om Etablering af en Sikringsstyrke; det var lige paa
det Tidspunkt, da den udenrigspolitiske
Situation var ved at blive noget prekær
- det var vist den 23. August, at Pagten mellem Rusland og Tyskland blev
undertegnet. To Dage senere, i Ministermøder den 24. og den 26., fik jeg forskellige Bemyndigelser 'til Tilvejebringelse af forøgede Vagtstyrker baade til
Lands og til Vands, ligesom jeg gav Oplysning om, hvilke ekstraordinære Love
der var forberedt i de militære Ministerier i Tilfælde af, at der skulde blive
Tale om Mobilisering.
Den 29. August redegjorde jeg for
forskellige Overvejelser, vi havde haft i
Krigsministeriet om kommende Forhandlinger i 21 Mands Udvalget.
Den 30. August, altsaa Dagen derefter, vedtog et Ministermøde at lade
Hærens Flyvertropper forberede særlige
Landingspladser forskellige Steder i Landet; endvidere vedtog man, at der ikke
skulde foretages Hjemsendelse af indeværende Styrker til den normale Tid, og
yderligere, at der skulde klargøres et
Antal Skibe til Bevogtningstjeneste.
Den 1. September vedtoges det at
indkalde Aargangene 1936 og 1937 samt
Mandskab til Flaaden og endvidere at
lade Aargangene 1934, 1935 og 1938 møde til et Par Ugers Mønstring, hvorefter
de eventuelt kunde hjemsendes med Uniform, hvad de altsaa ogsaa blev.
Den 11. November indstiller Generalkommandoen om Forberedelser til en
Forøgelse af Beredskabet fra Foraaret
1940. I Henhold til den Plan, man havde
forberedt, besluttede Ministermødet den
18. November, at Aargang 1936 skulde
hjemsendes den 15. December og Aargang 1937 den 31. Januar 1940.
Omkring den 15. December - jeg
husker ikke nøje Datoen, har ikke faaet
den konstateret, men det er vel ogsaa underordnet - oprettedes 8 Mands Udvalget som et Underudvalg af 21 Mands Udvalget til at drøfte militære Problemer.
I den følgende Tid arbejdede jeg
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særlig paa det, jeg fandt mest paatrængende, og som jeg kunde mærke der var
Mulighed for at faa gennemført, nemlig
paa at skaffe forøgede Bevillinger til
Hær, Flaade og Luftværn. Dette lykkedes, saaledes at jeg i et Ministermøde
den 27. Januar fik Bemyndigelse til at
forelægge Rigsdagsgrupperne Forslag
om Materielanskaffeiser til 60 å. 65 Mill.
Kr. Den 1. Februar kunde Pressen meddele, at dette Forslag var tiltraadt. Den
2. Februar, altsaa Dagen derpaa, havde
Værnenes Chefer Lejlighed til i 8 Mands
Udvalget at fremføre deres Synspunkter
og Forslag, og en Drøftelse fandt naturligvis Sted i Tilknytning til det, der her
var fremført.
Det er, hvad jeg mener der kan svares paa de stillede SporgsmaaI. Jeg tror,
de i alt væsentligt maa være besvaret
hermed.
Arnth Jensen: Jeg takker for denne
Redegørelse. J eg vil imidlertid gerne
have Lov til at stille yderligere et Par
Spørgsmaal.
Den 16. Januar stiller General Prior
Forslag om Indkaldelse af Aargangene
1930-33. Men denne Oversigt her vedrørende ekstraordinære Foranstaltninger, som er tilstillet os, viser, at der ikke
er sket nogen Ekspedition i Sagen. Betyder det, at Forsvarsministeren overhovedet ikke har sendt den videre og
heller ikke ladet den behandle? Der staar:
Ingen Ekspedition i Sågen, og det staar
der forresten paa flere af de Ting, Forsvarsministeren her har nævnt; bl. a. er
ogsaa det, som blev nævnt under den 5.
Juni 1939, forsynet med Paategningen:
Ingen Ekspedition i Sagen. For disse to
Sagers Vedkommende gælder det i hvert
Fald, at der ingen Ekspedition har fundet Sted, og det fremgaar af denne Oversigt, at det samme gælder adskillige
andre af de Ting, Generalkommandoen
har foreslaaet. Betyder det, at disse Forslag fra den kommanderende General
kun er kommet til Forsvarsministeren?
Alsing Andersen: Nej, det tror jeg roligt jeg kan sige at det ikke betyder, for
som jeg har refereret, har vi i Ministermøder drøftet alle disse Problemer, og
der har jeg naturligvis omtalt de Ønsker, der er fremsat. Hvis der staar:
Ingen Ekspedition i Sagen, kan det kun
betyde, at der ikke skriftligt er sendt
noget direkte Svar paa de enkelte Ting.
Men Ministermødernes Beslutninger er
jo meddelt Generalkommandoen: hvilke
Forberedelser der skulde iværksættes,
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hvilke Indkaldelser der skulde ske, og
dermed er der jo givet Svar.
Hvad angaar Forslaget af 16. Januar, kan jeg tænke mig, at der ikke
er givet noget formelt Svar, af den Grund
at vi straks efter den 19. Januar vilde
have en Drøftelse i 8 Mands Udvalget
om alle disse militære Problemer, som
var rejst baade fra sømilitær og landmilitær Side, og det var, saavidt jeg husker, ikke mere end et Par Dage efter
den 19. Januar, efter at vi havde vedtaget den kendte Beslutning i Folketinget, at jeg meddelte Værnenes Chefer, at
de nu vilde faa Lejlighed til i dette Folketingsudvalg at komme frem med alle
deres Ønsker, Forslag og Betragtninger.
Dermed er det besvaret, gaar jeg ud fra.
Arnth Jensene Der er fremdeles under 4. November fra General Prior indsendt et Forslag om Udvidelse af Fredsstyrken, saa der mindst var 16-18000
Mand inde. Det er ogsaa paategnet: Ingen Ekspedition, og General Prior har
her i Kommissionen udtalt, at hvis hans
Ønske om en større Beredskabsstyrke var
blevet opfyldt, vilde der selvfølgelig ogsaa have ligget en Slags Kystvagt den
9. April.
J eg vil derfor gerne vide, om alle
disse Forslag, der er indsendt, er behandlet, eller om nogle af dem er blevet
liggende hos Ministeren?
Alsing Andersen: Den 4. November?
- det husker jeg ikke. J eg kan ikke huske
alle disse forskellige Datoer. Jeg har set
det igennem og mener at have faaet det
vigtigste med her, men at der var noget
den 4. November, har jeg ikke noteret
mig. Derimod den 11. November foreligger der noget.
Arnth Jensens »Den 4. November: General Priors Udtalelse om Beredskabsstyrkens Minimumsstørrelse. - Sagen
er nærmest en Redegørelse for Generalens Syn paa Spørgsmaalet om den fornødne Størrelse af Beredskabsstyrken.
- Sagen bærer Direktørens Paategning:
Modt. tilbage fra Ministeren 25.{11.
1939«.
Alsing Andersen: Det er altsaa forskellige Betragtninger, ikke Forslag, Generalen har ønsket at gøre mig bekendt
med: hvordan Fredsstyrken burde være.
Hvis det er saadan noget, har jeg antagelig ikke opfattet det som noget, der
skulde behandles. Men i øvrigt kan jeg
roligt forsikre, at hvad der kom af den
Art, alle vigtigere Ting, er, som jeg har
sagt her, blevet behandlet i et Minister-
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møde, og der er truffet Beslutning derom. At disse Beslutninger ikke opfyldte
Generalens Ønsker, er vel bekendt, men
det betyder jo ikke, at der ikke er svaret. Det er højst sandsynligt, at der ikke
foreligger skriftligt, formelt Svar, men
saa har Generalkommandoen faaet en
Besked af mig personlig eller af Krigsministeriet: Vi .kan ikke komme videre
med den Sag i Øjeblikket. Saadan talte
vi jo om Tingene, hver Gang der var en
Situation.
Arnth jensen: Det er kun det, jeg
ønsker at fastslaa, at Hr. Alsing Andersen fastholder, at de Forslag, der er
fremsendt, er gaaet videre til Behandling.
Alsing Andersen: Ja, enten er det
gaaet til samlet Ministermøde, eller ogsaa har jeg talt med Statsministeren om
det. Hvis det var noget, der kom lige
efter, at vi havde afgjort en Sag, f. Eks.
besluttet, hvad der skulde ske i den allernærmeste Fremtid, saa er det meget
muligt - det tør jeg ikke benægte -, at
Statsministeren og jeg har været enige
om, at dette her var det ganske haabløst at drøfte videre i Øjeblikket, det
maatte vente til senere. Saadan kan det
godt være gaaet til i enkelte Tilfælde,
men som jeg nævnede før, har alle disse
Ting i det store og hele været for i Ministermøder.
Formanden: Dermed mener jeg, at
det næste Spørgsmaal: Hvis Forslagene
ikke er forelagt for den samlede Regering, blev de da forelagt for Statsministeren og Udenrigsministeren? bortfalder.
Herefter spørges: Er det rigtigt, at
ved Krigens Udbrud September 1939
vedtog Ministermødet uden først at have
indhentet Erklæring fra Generalkommandoen, at der kun skulde indkaldes 2
Aargange?
Alsing Andersen: Derom maa jeg
sige, at det kan afgjort ikke være rigtigt.
Det kunde aldrig falde Ministeriet ind at
foretage Indkaldelser uden at tale med
de militære Myndigheder. Nu var jeg
ikke helt klar over, hvilke Forhandlinger der havde været om disse Ting, fordi
det er saa længe siden, saa det kunde
jeg ikke huske; det maa jeg indrømme.
Men jeg var ovre i Krigsministeriet for
at faa konstateret de andre Ting, som
der er spurgt om angaaende de forskellige Forslag, der er fremsendt, for det
kunde jeg heller ikke svare paa, uden at
jeg først havde undersøgt Materialet
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derovre, og jeg spurgte da General
Gørtz, hvad han kunde huske om det,
om det kunde være rigtigt. Og dertil
sagde General Gerts: Nej , det er absolut
ikke rigtigt, det var tværtimod saaledes,
at der fandt en Forhandling Sted paa
Amalienborg,
hvor
Statsministeren,
Udenrigsministeren og Forsvarsministeren var til Stede, og hvor - sagde General Gørtz - de to Chefer for Værnene
ligeledes var til Stede og fik Lejlighed
til at udtale sig . Denne General GØ1·tz'
Forklaring har saa at sige frisket min
Erindring op. Saadan er det ganske afgjort gaaet til. Det er i hvert Fald General Gert» ganske overbevist om.
Arnth Jensen: Der er altsaa ikke afholdt Ministermøde og truffet Bestemmelse om Indkaldelsen af disse to Aargange, uden at Generalerne er blevet
spurgt?
Alsing Andersen: Ganske afgjort ikke
- det tror jeg absolut ikke.
Arnth Jensen: Alsing Andersen støttede Udtalelsen om, at det kunde ikke
være sket i Ministeriet, paa en Udtalelse
af General Gørtz, at der havde været en
Konference hos Kongen, hvor Udenrigsministeren, Forsvarsministeren og
begge Værnscheferne havde været til
Stede. Det maa være en Erindringsforskydning, for dette Møde blev afholdt
senere, i Septerriber Maaned efter General Withs Udsagn. General With har
over for mig erklæret, at han under
Samtalen med Forsvarsministeren fik
klar Besked om, at Ministermødet, uden
at Ministeren havde orienteret sig med
den kommanderende General, allerede
havde truffet Bestemmelse om, at der
skulde indkaldes 2 Aargange, medens
han havde foreslaaet, at der skulde indkaldes 5. Da de 5 Aargange ikke kunde
blive indkaldt, foreslog Generalen at indkalde 5 Aargange med den Mulighed for
øje, at man mønstrede de 3 af dem i ca.
10 Dage og saa hjemsendte dem med
Uniform. Af Indberetningerne, der foreligger for os, vil man se, at den 30. August 1939 bestemmer Ministeriet at indkalde 2 Aarganga; først Dagen efter er
det, man kommer til, at der skal 5 Aargange, saa det maa være en Erindringsforskydning.
Alsing Andersen: Jeg begyndte med
at sige, at jeg var ikke helt klar over,
hvilke Møder der var holdt, men at
General Geriz havde udtalt, at vi var
oppe hos Kongen - jeg vil naturligvis ikke hænge General Gartz op paa
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noget, han kan ogsaa huske forkert
- han udtalte sig ganske sikkert, derfor nævnte jeg det og tænkte, det maatte
være dengang, vi var hos Kongen, men
det er muligt, det ikke er saadan. Men
det synes jeg nu, der kan ligge mindre
Vægt paa, det afgørende er, at der har
været talt om Tingene, det viser Arnth
Jensens Udtalelse tydeligt nok. Hvis man
ikke kunde faa 5 Aargange indkaldt, indkaldte man i alt Fald et Par Aargange,
eller man indkaldte 5 Aargange, og saa
mønstrede man nogle af dem og hjemsendte dem med Uniform - det er ganske afgjort sket efter Forhandling med
Generalkommandoen, jeg som Civilist
vilde ikke have fundet paa dette Arrangement med at indkalde 5 Aargange og
hjemsende dem med Uniform. Det er
ganske afgjort en militær Tanke.
Arnth Jensen: Det afgørende er, om
man fra Ministeriets Side har foretaget
eller forberedt militære Indkaldelser uden
at spørge Generalkommandoen til Raads.
Dernæst vil jeg gerne spørge Hr. Alsing Andersen, om De ikke erindrer noget om, at netop i Mødet hos Kongen
blev der ikke foreslaaet 5, men 10 Aargange indkaldt.
Alsing Andersen: Det husker jeg ikke,
det er meget muligt, at det blev baade
foreslaaet og afvist.
Formanden: Den 16. September 1939
overtager Regeringen direkte Ansvaret
for Troppeplaceringerne. Der spørges nu:
I. Hvad var Begrundelsen for dette
Skridt?
II. Skete dette efter Forhandling og
i Forstaaelse med Generalkommandoen?
III. BIev der ved Forandring i Placeringerne først forhandlet med Generalkommandoen, og skete Forandringerne i fuld Forstaaelse med Generalkommandoen?
IV. Har der fra Generalkommandoen været fremsat Ønske om andre Placeringer end de foretagne - eventuelt
i Forbindelse med Ønske om større Beredskabsstyrke?

Alsing Andersen: Jeg er ikke klar
over, hvad der specielt knytter sig til
Datoen den 16. September, og i Krigsministeriet har jeg heller ikke kunnet
faa nogen Opklaring deraf. Men det er
selvfølgelig heller ikke afgørende. Det afgørende maa være Spørgsmaalet, om
Regeringen har overtaget Ansvaret for
Troppeplaceringerne, og det tør jeg nok
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sige er i alt Fald en helt forkert Maade
at stille Problemet op paa.
Forholdet var det efter min Mening
ganske naturlige, at Ministeriet ønskede
at være underrettet om Troppeplaceringerne, dels af udenrigspolitiske Hensyn og
dels ogsaa af indre Hensyn. Allerede i September, vistnok midt i September 1939,
var man nemlig af udenrigspolitiske
Hensyn f. Eks. interesseret i at faa opstillet Luftværnsbatterier i Sønderjylland, omkring Esbjerg og Syd paa. J eg
tror endda, det blev drøftet i Det udenrigspolitiske Nævn; om det var før eller
efter, husker jeg ikke, men i alt Fald
har selve denne Sag været drøftet i Det
udenrigspolitiske Nævn. Der var altsaa
saadanne udenrigspolitiske Grunde. Jeg
husker ogsaa, at der omtrent paa samme Tid blev sendt en Bataillon til Vendsyssel, vistnok baade af udenrigspolitiske Hensyn og, om jeg saa maa sige, af
indre Hensyn, fordi Befolkningen i
Nordjylland ønskede at have Soldater
deroppe. Hvad jeg i øvrigt i denne Forbindelse tænker paa med indre Hensyn,
var Hensynet til at skabe en rimelig
Fordeling af Indkvarteringsbyrden over
de forskellige Landomraader, men naturligvis under Hensyntagen til de militære Interesser. Derfor er det i alt Fald
et Par Gange forekommet, det husker
jeg tydeligt, at General Stemann eller
General Gørtz er kommet med et Landkort over de paagældende Egne og har
vist, til hvilke Sogne man nu paatænkte
at flytte Indkvarteringen hen, eller i
hvilke Sogne man eventuelt ønskede at
bibeholde Indkvarteringen. Det var altsaa et indre Hensyn, Hensynet til en
rimelig Fordeling af Indkvarteringsbyrden, der gjorde sig gældende, bortset fra
de særlige Forhold i Sønderjylland og
andre Steder, hvor Spørgsmaalet kunde
have en vis udenrigspolitisk Karakter.
Jeg vil antage, at der paa Ministeriets
Foranledning er forekommet Ændringer
i det, som Generalkommandoen har foreslaaet; det vil jeg tro, men jeg mindes
ikke nogen som helst Konflikt i den Anledning. Vi har talt om Tingene og er
blevet enige om, hvordan det kunde arrangeres.
Dermed tror jeg at have givet den
Forklaring, som kan gives paa det.
Arnth Jensen: Der har altsaa ikke
været Divergens mellem Generalkommandoen og Forsvarsministeren?
Alsing Andersen: Divergens? Det
kommer an paa, hvad man forstaar ved
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Divergens. Det kan godt være - det mener jeg bestemt at kunne huske - , at
vi har diskuteret visse Placeringer. Men
Divergenser af en saadan Art, at det er
kommet til nogen egentlig Konflikt mellem os, tør jeg roligt sige at der ikke har
været.
Arnth Jensen: Det har ikke været
saadan, at Forsvarsministeren har givet
en Ordre?
Alsing Andersen: Det tør jeg ikke benægte; det er muligt.
Uarald Petersen: De nævnede i Forbindelse med Spørgsmaalet om disse
Troppeplaceringer og Regeringens Indflydelse derpaa de udenrigspolitiske Hensyn. Maa jeg spørge: Har det i særlig
Grad været dem, der har været influerende paa de Skridt, Regeringen har taget, eller har det været militære Hensyn?
Alsing Andersen: Nej, de udenrigspolitiske Hensyn tror jeg ærlig talt kun
gjorde sig gældende paa de Punkter, jeg
har nævnt her, i Sønderjylland og i
Vendsyssel, hvad Landstyrkerne angaar.
Uarald Petersen: Det er altsaa Alsing Andersen og ikke Dr. Munch, der
har været primus motor i Spørgsmaalet
om disse Troppeplaceringer?
Alsing Andersen: J eg har maaske
nok været primus motor i disse Forhold; det var vel netop min Opgave som
Minister. Men hvad f. Eks. Luftværnsbatterierne angaar, tror jeg ikke, jeg tager fejl, naar jeg siger, at Spørgsmaalet
har været indgaaende drøftet i Det udenrigspolitiske Nævn i sin Tid; det var et
temmelig vigtigt Problem, om vi gjorde
Forsøg paa at varetage vore Neutraliteteforpligtelser i Anledning af de Overflyvninger, som allerede dengang meget
hyppigt fandt Sted over Sønderjylland.
Formandene Spørgsmaalet under V
lyder: Var det Forsvarsministeren alene,
eller i benægtende Fald i Forbindelse
med hvem, der den. 8. April 1940 tog
Bestemmelse om at afslaa Generalkommandoens Ønske om Troppeplaceringer
nærmere Grænsen?
Alsing Andersen: Dertil kan jeg svare, at denne Bestemmelse blev truffet af
Ministermødet efter Formandsmødet den
8. April om Aftenen.
Kristen Amby: Det har jeg ogsaa forstaaeL Men jeg vil gerne spørge Dem,
Hr. Alsing Andersen: Blev det gjort klart
for Formandsmødet, at ogsaa i det sidste Møde, man havde, vistnok Kl. 17
med de militære Chefer, blev det fastl
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holdt, at man burde have haft større
Styrker inde, men at man i alt Fald burde placere disse Tropper om? Blev det
præciseret over for Formændene, at det
havde de militære Chefer, altsaa Hr.
Prior, ønsket?
Alsing Andersen: ja, dette Forslag
blev fremført i et Møde, jeg havde med
Cheferne Kl. 17, og jeg ved ganske bestemt, at jeg nævnte disse Troppeforskydninger - fra Fyn til Jylland og fra
Sønderborg ind mod Padborg og Søgaard, hvor det nu var de skulde hen,
og nordfra sydpaa mod Grænsen - som
et Ønske, General Prior havde, fremsat
Kl. 17. Det er jeg fuldkommen sikker
paa at jeg nævnte i Forbindelse med de
andre Ting, vi talte om der, og jeg kan
ogsaa sige, at efter min bedste Overbevisning var der ingen, der udtalte sig
for, at vi skulde gennemføre saadanne
Troppeforskydninger; for jeg advarede
mod det, idet jeg sagde, hvad jeg ganske
tydeligt erindrer, i Forbindelse med Indkaldelserne: at forskyde Tropperne paa
den Maade, det er foreslaaet her, vil
maaske være lige saa betænkeligt som at
foretage almindelige Indkaldelser for
hele Landet, navnlig da det drejer sig
om Troppeforskydninger i Sønderjylland. Saaledes forelagde jeg Tingene, og
der var ingen, der udtalte sig for, at
man burde gøre det.
Kristen Amby: Jeg forstaar ogsaa, at
Motivet var det - det er vist sagt saaledes af en eller anden - , at man vidste aldrig, hvad det gale Menneske dernede vilde gøre i saa Tilfælde; saa skete
der maaske netop det, man vilde afværge. Det forstaar jeg meget vel, men hvis
man nu paa det paagældende Tidspunkt
havde været næsten - næsten 100 pCt.
SIkker paa, at Overfaldet vilde komme
- og dette Spørgsmaal har en bestemt
Relevans - , hvad mener saa Hr. Alsing
Andersen man skulde have gjort? Skulde man saa ikke have foretaget disse
Troppeforskydninger?
Alsing Andersen: Det er vanskeligt at
svare paa, naar man ikke har staaet i
den Situation.
Kristen Amby: Jeg forstaar godt Motivet: at vi ikke vil gøre det, fordi vi er
bange for at fremkalde det, vi vilde forhindre. Men hvis man er nogenlunde
sikker paa, at det sker alligevel, hvad
vilde man saa gøre?
Alsing Andersen: Det var vi jo ikke.
Jeg tør virkelig ikke afgøre, hvad jeg
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vilde have gjort i en helt anden Situation.
formanden: Man maa jo stille
Spørgsmaalene ud fra det foreliggende
Grundlag.
Alsing Andersen: Det er der vist ikke
mange der vilde svare paa med Sikkerhed.
Kristen Amby: Nej, med Sikkerhed
kan man ikke svare. Men senere kommer jo en Indberetning sent om Aftenen
den 8. April.
formanden: Jeg synes vi skulde udsætte dette; vi kommer jo alligevel ind
paa det senere.
Det næste Spørgsmaal lyder:
Den 3. September 1939 blev der hos
Statsministeren afholdt et Møde, hvor
Forsvarsministeren, Udenrigsministeren
og Admiral Rechnitzer deltog. Var den
kommanderende General ikke indbudt
til Mødet? Hvorfor?
Alsing Andersen: Dertil maa jeg sige,
at Grunden til, at den kommanderende
General ikke var indkaldt til Mødet hos
Statsministeren den 3. September 1939,
maa alene være den, at Drøftelsen kun
angik Spørgsmaal vedrørende Neutralitetsforanstaltninger til Søs: hvilke Erklæringer der skulde udstedes, hvilke
Omraader der skulde spærres, maaske
ogsaa hvilke Mineudlægninger man
s~ulde begynde paa. Det kan jeg huske
VI drøftede hjemme hos Statsministeren.
Det var altsaa absolut ikke noget Forsøg
paa at sætte den kommanderende General til Side, men det var disse rent sømilitære Problemer, der blev drøftet.
Arnth Jensen: Var det dog ikke naturligt, at den kommanderende General
ogsaa blev bekendt med de Foranstaltninger, der blev taget fra sømilitær Side,
saaledes at det havde været naturligt, at
han havde været med til Mødet i en saadan Situation?
.
Alsing Andersen: Jo, det skal jeg
I~ke nægte, men det er antagelig gaaet
til paa den Maade, at man i Marineministeriet har drøftet, hvad der nu skulde
foretages, hvad man gjorde i August
1914 af sømilitære Foranstaltninger,
hvad der skulde udstedes af Meddelelser
til søfarende o. s. v., o. s. v., og da vi er
kommet til et vist Stadium, har jeg sagt:
det maa vi hellere tale med Statsministeren og Udenrigsministeren om, og saa
blev Aftalen den, at vi tog ud til Statsministeren og drøftede disse Ting. som
vi havde behandlet iMarineministeriet.
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Formanden: Det næste Spørgsmaal
lyder:
Hvorfor blev General Priors mange
skriftlige Forslag, tilsendt til Krigsministeriet, ikke besvaret (jfr. Norups Bog)?
AlsingAndersen: J eg er ikke klar over,
hvad det er for mange Forslag, som ifølge
N orup's Bog ikke er blevet besvaret. For
hvad Forslagene om de forøgede Indkaldelser angaar, har jeg nu gjort Rede for
det, og jeg mener, at denne Besvarelse i
det store og hele er fyldestgørende. Hvad
den anden Del af Forslagene angaar,
som jeg kan tænke mig man sigter til,
maa det vel være Forslagene om Forstærkningsarbejder, Spærreanlæg, særlig
ved Grænsen, samt Anbringelse af
Sprængladninger forskellige Steder i
Sønderjylland. Hvad disse Ting angaar,
har jeg i alt Fald mundtligt - jeg tror
jeg tør sige: mere end een Gang; ja, det
tør jeg roligt sige - forklaret, at Ministeriet af udenrigspolitiske Hensyn ikke
ansaa disse Foranstaltninger for tilraadelige. J eg kan roligt sige: mere end een
Gang, for jeg blev nu og da spurgt gennem Krigsministeriet, gennem Direktøren tænker jeg, om, hvordan det gik, om
man ikke kunde gøre noget i Retning af
at anskaffe Landminer og faa dem anbragt passende Steder o. s. v., og jeg
maatte hver Gang sige: af udenrigspolitiske Grunde er der ingen Mulighed for
at gøre dette.
Westermann: Var der ikke Grund til
at give General Prior det Svar, som Hr.
Alsing Andersen her siger Forsvarsministeren har givet Direktøren i Krigsministeriet?
Alsing Andersen: Jo, men jeg regner
ogsaa med, at jeg gennem Direktøren blev
spurgt fra Generalkommandoen, og at
mit Svar gik videre. Saaledes var den
daglige Forretningsgang, naar vi talte
om Tingene. Det var ikke altid, at Generalen kom over selv, men Direktøren
fik en Opringning eller en mundtlig Henvendelse, og saa spurgte han mig, og jeg
svarede, og saa gaar jeg ud fra, at den
Besked er bragt videre.
Westermann: Forholdet er det, at General Prior baade her og gennem N 0"up's Bog har beklaget sig over, at han
ikke har faaet Svar paa disse Skrivelser.
Men Hr. Alsing Andersen mener' altsaa,
at det er en Fejl fra Direktøren i Krigsministeriet, at disse Svar ikke er givet til
Generalen?
Alsing Andersen: Nej, det mener jeg
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ikke. Jeg mener, at der ikke er givet
skriftligt Svar paa de skriftlige Forslag.
Westermann: Der er overhovedet
ikke givet Svar.
Alsing Andersen: Det maa der være
givet. Jeg er blevet spurgt et Par Gange
i alt Fald og har svaret saaledes, som
jeg siger her, og Svaret maa være givet
videre, enten af Direktøren eller af den
Kontorchef, hvorunder disse Ting hørte;
det tør jeg ikke sige bestemt, for det var
ofte en af Kontorcheferne, der kom ind
med en eller anden Besked eller Forespørgsel.
Aksel Møller: Mener De ikke, at det
korrekte er, at naar en Mand i saa høj
en Embedsstilling som den kommanderende General skriftligt fremsætter Forslag til Forsvarsministeren, saa faar han
et skriftligt Svar, underskrevet af Forsvarsministeren?
Alsing Andersen: Det er jeg enig med
Dem i, for saa vidt Sagen er endeligt afgjort. Men det kunde man ikke sige her.
Hvis jeg uden videre vilde have sagt: det
er afslaaet, altsaa, hvis Sagen var endeligt afgjort som afslaaet, saa havde det
været naturligt at svare skriftligt, men
naar jeg ikke svarede skriftligt, var det,
fordi jeg lod Sagen ligge for at se, hvordan den vilde udvikle sig. Det drejede sig
forresten ikke alene om dette Spørgsmaal, men der var andre Ting, som blev
nævnt over for mig, og som jeg vidste
det ikke kunde nytte at fremføre i den
givne Situation, og de blev liggende hos
mig, de blev samlet op, og efterhaanden
kom dog nogle af dem igennem - det
ved jeg - , saaledes at der paa den Maade, gennem en Beslutning, blev givet
Svar paa dem. Det er den ganske naturlige Forklaring, synes jeg.
Kristen Amby: De har sagt, at af
udenrigspolitiske Grunde - den Meddelelse har De givet videre til Direktøren
- kunde man ikke gøre dette eller hint,
særlig med Hensyn til disse Mineudlægninger dernede. Var det en formel Beslutning, der var truffet i et Ministermøde, foranlediget af Udenrigsministerens Henstilling?
Alsing Andersen: Det tør jeg ikke
svare bestemt paa, men det vil jeg tro.
Kristen Amby: De vil altsaa tro, at
De maa have faaet disse Henstillinger
og Forslag fra Generalen, og saa er det
gaaet videre, som naturligt var, til et
Ministermøde, hvor man har forhandlet
det og saa har truffet den Beslutning,
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at af udenrigspolitiske Grunde kunde
man ikke gøre det.
Alsing Andersen: Jeg har nævnt den
Slags Ting i alt Fald for Statsministeren
og Udenrigsministeren. Det er helt oplagt, og jeg vil ogsaa tro, at et Spørgsmaal som dette har været nævnt i et
Ministermøde, og at man har været enig
om, at det ikke gik an. Det vil jeg tro.
Formanden: Det følgende Spørgsmaal lyder:
Hvad er Motiveringen for, at der
paa Trods af Generalkommandoens
Protest stadig hjemsendes Styrker
baade i Efteraaret 1939 og i Vinteren
1939-40, og hvorledes vil man forklare dette paa Baggrund af Folketingets Erklæring af 19. Januar 1940?
Alsing Andersen: Forklaringen kan
siges at være den, at der baade i Befolkningen og i Rigsdagen var et udbredt
Ønske om ikke at holde for store Styrker af ældre Mandskab inde. I Stedet
for valgte man altsaa at hjemsende uddannet Mandskab med Uniform. Jeg
mindes ikke, at der i Rigsdagen er fremkommet nogen virkelig Kritik i den Anledning. Hvad Folketingets Beslutning
af 19. Januar angaar, betød den ingen
principiel Ændring i Situationen, og da
Aargangen 1937 et Par Uger senere blev
hjemsendt med Uniform, vakte dette, saavidt jeg husker, intet Røre i Offentligheden eller i Rigsdagen.
Arnth Jensen: Hr. Alsing Andersen
udtalte, at han ikke mindedes, at der i
Rigsdagen var fremsat Kritik af Hjemsendelsen af Mandskab. Men Spørgsmaalet er her, om det ikke er rigtigt, at
det er mod Protest fra Generalkommandoens Side, at disse Styrker sendes hjem.
Alsing Andersen: Jo, det har det sikkert været, for Generalkommandoen ønskede jo stadig at have større Styrker
inde, end Ministeriet fandt rimeligt, saa
der er ingen Tvivl om, at Generalkornmandoen ogsaa i dette Tilfælde har gjort
Indsigelse. Det er Regeringens Ansvar.
Søren P. Larsen: Hr. Alsing Andersen sagde det, saavidt jeg hørte, paa den
Maade, at Erklæringen af 19. Januar
betød ingen pricipiel Ændring. Var det
dog ikke saaledes, at man gerne vilde
have, at 19. Januar-Erklæringen skulde
betyde en principiel Ændring? Var det
ikke den Opfattelse, det Ønske, der laa
bagved , da Erklæringen i sin Tid blev
ndstedt?
Alsing Andersen: Vi kender jo alle
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Baggrunden for 19. Januar-Erklæringen, en Tale af Statsministeren, men
selve Vedtagelsen var i Virkeligheden kun
en Bekræftelse paa den Linie, vi havde
været enige om hele Tiden. At det saa
gik anderledes, som Begivenhederne udviklede sig, er en anden Sag.
Søren P. Larsen: Jeg synes blot, at
det lyder saa besynderligt, at den Mand,
der var Forsvarsminister paa det Tidspunkt, frimodigt erklærer, at med Erklæringens Udstedelse skete der ingen principiel Ændring, at den altsaa ingen faktisk Betydning havde. Er det ikke at se
for stort paa det?
Alsing Andersen: Jeg mener ikke,
det er at se stort paa det. Jeg mener,
at Erklæringen var en Bekræftelse af
den Linie, som vi havde erklæret os for
tidligere, og det havde Betydning dengang, at Rigsdagen som Helhed vedtog
dette. Det havde sin ganske særlige Forklaring.
Arnth Jensen: Følte De det ikke saadan i Deres Samtaler senere med Værnenes Chefer, særlig Generalkommandoen, at de opfattede 19. Januar-Erklæringen netop som en Ændring i forsvarspolitisk Henseende?
Alsing Andersen: Nej, det mindes jeg
ikke Spor om.
Arnth Jensen: Det fremgaar jo af
General Priors Udtalelser, at det var,
som om det Tryk, der havde hvilet over
dem, blev lettet.
Alsing Andersen: Ja, det kan jeg
huske i alt Fald.
Arnth Jensen: Saa maa Generalkommandoen have opfattet den saaledes.
Alsing Andersen: Ja, den Udtalelse
husker jeg.
Kristen Amby: Jeg vil gerne spørge
for Klarheds Skyld, for at jeg i hvert
Fald selv kan blive klar over det: Naar
De nu siger, at 19. Januar-Erklæringen
ændrede ikke noget i, hvad man tidligere
havde villet, saa tænker De paa, hvad
man inden Staunings Tale havde villet?
(Alsing Andersen: J a). Altsaa, De mener, at man var klar over i Danmark,
at man vilde bruge Værnet til Forsvar
mod Neutralitetskrænkelser, hvor de end
kom fra, men saa kom Statsministerens
Tale, hvis Ord var saadan, at baade Verden og det danske Folk let fik det Indtryk, at vi ikke kunde eller vilde noget,
og saa kom 19. Januar-Erklæringen,
hvor vi restituerede Stillingen. Det er
det, De mener med, at der ikke var
nogen Ændring?
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Alsing Andersen: Ja.
Kristen Amby: Saa kan man vel ogsaa sige, at der, da Bevillingen kom senere, laa det bagved, at man virkelig
vilde have et større Beredskab?
Alsing Andersen: Bevillingerne var
jo forberedt et Stykke Tid, og de kom
umiddelbart efter.
HoH: De siger, at De erindrer en Udtalelse fra den kommanderende General
'om, at 19. Januar-Erklæringen ligesom
lettede et Tryk fra Befalingsmændene i
Hæren. Gjorde De den kommanderende
General opmærksom paa, at det var en
Misforstaaelse, at saaledes maatte den
ikke opfattes?
Alsing Andersen: Nej, det havde jeg
ingen Grund til.
lIoH: Men De har lige givet Udtryk
for, at De var klar over, at han saa
anderledes paa det.
Alsing Andersen: Erklæringen skal
ses i Forbindelse med det, Hr. Amby
lige har anført, det Intermezzo, der
havde været, og som havde foranlediget
en særlig Stemning, og nu følte man sig
lettet igen.
Formanden: Vi kommer til næste
Spørgsmaal:

Er. Alsing Anderse~ gjort bekendt
med Kielsens Indberetnm~er af 8. Januar 1940, 13. Febru~r 19.10 samt den
af ~ommandø~kaptaJn .Kløl~e!" den 1.
AprIl 1940 til Udenrigsminister
Mu~ch overleverede, haandskrevne
SkrIvel~e fra Gesandt Zahle og med
de dertil knyttede Kommentarer?
Alsing Andersen: Dertil maa jeg sige,
at jeg husker ikke, om jeg har set Kjølsens Indberetninger personlig, altsaa
selve Indberetningerne af 8. Januar og
13. Februar 1940, men jeg kan godt
huske noget om dem. Jeg mener, at Viceadmiralen har omtalt dem for mig efter
at have modtaget dem fra Hr. Kjølsen.
Den haandskrevne Skrivelse fra Gesandt
Zahle af 1. April 1940 har jeg ikke set,
men Viceadmiralen har i alt Fald omtalt sin Samtale med Kjølsen, som fandt
Sted derefter, og sandsynligvis har ogsaa Udenrigsministeren omtalt Hr. Kjølsens Besøg.
Kristen Amby: Kjølsen var jo sendt
ned som Marineattache, Militærattache,
hvad man vil; han var sendt ned i December 1939, saavidt jeg husker, vel fordi man ønskede saa megen Oplysning,
sqP,1 man kunde faa. Derfor var det dog
naturligt, at naar hans Chef herhjemme
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- det var jo Viceadmiral Rechnitzer fik disse Indberetninger, blev de i deres
Helhed meddelt den, der havde Ansvaret for Værnene, altsaa Forsvarsministeren. Det er jo tit Ordlyden i en saadan
Skrivelse, det kommer an paa, saa det
er ikke nok med et Referat af, at der
er modtaget en eller anden Skrivelse fra
Kieleen. Disse Indberetninger maa dog
siges at være ret alarmerende, men De
har altsaa ikke faaet Besked om det
umiddelbart efter at Kjølsen den 1. April
var heroppe med et Brev fra Zahle, som
han har Besked om at kommentere over
for Udenrigsministeren og kommenterer
over for sin Chef Rechnitzer.
Alsing Andersen: Jeg har sikkert
umiddelbart efter faaet Besked om det,
men selve den omtalte Haandskrivelse
har Jeg ikke set personlig.
Westermann: Erindrer Hr. Alsing
Andersen, hvad den Redegørelse, Hr. Alsing Andersen mener at have faaet af
Viceadmiral Rechniieer vedrørende Rapporterne af 8. Januar og 13. Februar,
gik ud paa, eller har det forbavset Dem
senere, da De erfarede, hvad der stod i
disse Skrivelser?
Alsing Andersen: Nej, jeg kan ikke
sige, at det har forbavset mig, for jeg
havde en dunkel Erindring om, at jeg
havde hørt det før . Deraf ved jeg, at jeg
har faaet Referat af det.
Westermann: Men vil en saa alvorlig
Meddelelse som at Tyskerne vil besætte
dansk Territorium for at oprette Flaadebaser og Luftbaser, ikke normalt foranledige Forsvarsministeren til at henvende
sig til Udenrigsministeren og diskutere
det Spørgsmaal med ham og til at diskutere det med de militære Værns
Chefer?
Alsing Andersen: Det var jo Meddelelser, der var fremkommet flere Gange,
og som vi drøftede, hver Gang de kom,
men som vi ikke mente man behøvede at
lægge afgørende Vægt paa, og det viste
sig ogsaa Gang paa Gang, at der ikke
var Realiteter bag dem. Saa kom det
tilsidst den 9. April; det er rigtigt, men
der havde været mange Tilfælde tidligere.
Jeg husker saaledes, at en af de første
Gange vi blev stillet over for noget saadant, der kunde se ud som en Trusel,
var, da Hærens Efterretningstjeneste
meddelte mig lige før Jul 1939, at der
var sket Troppesamlinger. Det meddelte
jeg videre i et Ministermøde den 23. December, og vi drøftede, hvad der kunde
være Tale om; det var Meddelelse om
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Troppesamlinger ved østersøkysten samt
Skibs- og Prammateriel, der var egnet
til Troppetransporter. Det var disse almindelige Samlinger af Tropper og
Transportskibe, der var Tale om dengang, og det drøftede vi i Ministermødet;
men der kom jo ikke noget ud af det;
og det samme gjaldt de andre Meddelelser, der kom; der fulgte ikke noget efter.
Vi havde ogsaa et Tilfælde den 8. Januar,
hvor der var Troppesamlinger i SlesvigHolsten, og hvor Jydske Division eller
Generalkommandoen indførte Alarmtilstand eller Alarmberedskab i Sønderjylland. Det viste sig, at der heller ikke var
noget bag det, der foregik dengang Syd
for Grænsen, og jeg maa sige, at jeg fik
mange Bebrejdelser for den Alarmtilstand, der var blevet arrangeret Natten
mellem den 8. og 9. Januar i Sønderjylland, idet man fra mange Sider hævdede, at det var ganske urimeligt at skabe Uro i den Anledning, for der havde
jo altid været Tropper i Slesvig-Holsten,
og det kunde være skadeligt og farligt
at gøre det, vi havde gjort. Saaledes
havde vi Gang paa Gang været over for
en saadan Situation, som vi naturligvis
havde drøftet, hver Gang der forelaa
noget, men det med det Resultat, at det
var ikke saa afgørende, at vi mente, der
skulde foretages noget i den Anledning.
Uarald Petersen: Viceadmiral Bechniizer har i sin Erklæring over for Kom-I
missionen udtalt, at denne Indberetning
af 8. Januar 1940 utvivlsomt er forevist
Hr. Alsing Andersen, altsaa at De har
set den, læst den med andre Ord.
Alsing Andersen: Det er ikke den, vi
taler om i Øjeblikket.

Uarald Petersen: Jo, den Meddelelse,
der første Gang nævner, at der f~restaar
et Angreb paa Danmark. . Men Jeg ~orstaar det saaledes, at det l~ke har gjort
større Indtryk paa Hr. Alsing AnderseJ?-'
end at han har bev.aret det so~ en privat og sød Hemmelighed for SI& ~elv og
hverken me~del~ ~et hl Statsministeren
eller Udenrigsministeren,
Alsing Andersen: Det tror ~eg abso~ut
er forkert. Det er meget ~ul~gt, at Jeg
har set d~n, !Del?- det kan Jeg I~e huske
bestemt I Øjeblikket; Jeg tør Ikke benægte det.
Uarald Petersen: Saa kan De altsaa
heller ikke huske, om De har drøftet den
videre med Statsministeren og Udenrigsministeren?
Alsing Andersen: Nej, men det an-
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tager jeg jeg har gjort, for vi talte altid
om den Slags Ting.
Westermann: De Eksempler, Hr. Alsin g Andersen her fremførte, idet han
sagde, at det var sket mange Gange tidligere, var kun visse Troppekoncentrationer, som kunde være rettet mod et
hvilket som helst andet Land; maaske
ikke saa meget dem Syd for Grænsen,
men de Skibssamlinger, der var Tale om
i Nordsøen og Østersøen, kunde være rettet mod et hvilket som helst andet Land,
saa det kan ikke sammenlignes med den
Meddelelse fra Kjølsen, hvor der er Tale
om et direkte Angreb paa Danmark. Og
der har Dr. Munch ogsaa sagt, at første
Gang han hørte om et direkte Angreb
paa Danmark, var i den Indberetning,
han fik fra Zahle den 1. April om Aftenen, og Dr, Munch erklærer i Dag, at
han var ganske ukendt med Indberetningerne af 8. Januar og 13. Februar, hvilket ogsaa lader formode, at den sidste
Udtalelse af Hr. Alsing Andersen om, at
han utvivlsomt har konfereret med Udenrigsministeren, ikke kan passe, idet
Udenrigsminister Munch erklærer sig
fuldstændig uden Kendskab til disse
Rapporter.
Fr. Dalgaard: I den af 13. Februar
staar der nu, at de vil besætte Danmark
og oprette Baser.
Alsing Andersen: Ja, der var ikke saa
direkte Tale om Angreb, som Hr. Westermann. her taler om det. Det var løse Formodninger om, hvad man kunde tænke
sig at foretage i en given Situation.
Westermann: Me~ Forholdet er det,
at den 13. Febr:uar 1 hvert Fald .s ta~r
d~r ganske tydeligt, at det fra paalidelig
SIde er erfaret, at den tyske Plan gaar
ud paa at besætte Danmark, saaledes at
der der kan oprettes Flaadebaser og
Luftbaser. Og der staar jeg uforstaaende
over for, at Forsvarsministeren kan
lægge en saadan Indberetning fra en
Militærattchå, en Indberetning, som er
godkendt af Gesandten i Berlin, hen som
en ligegyldig Sag og end ikke diskutere
den hverken med Statsministeren eller
Udenrigsministeren.
Alsing Andersen: Jeg kan ikke sige
andet dertil, end at det regner jeg med
jeg har gjort, det var Praksis i alle Tilfælde, men jeg har ikke nogen helt klar
Erindring om, hvad der er foregaaet.
Ujermind: Hr. Alsing Andersen! Der
var fremkommet lignende Advarsler som
dem fra Hr. Kjølsen den 8. Januar og
den 13. Februar. Kan det oplyses, fra
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hvilke Kilder lignende Advarsler var
kommet, og hvornaar de var kommet?
Alsing Andersen: Det var det Eksempel, jeg nævnte den 23. December, Hærens Efterretningstjeneste havde meldt
om Troppesamlinger ...
Kristen Amby: Om Skibssamlinger.
Alsing Andersen: Baade om Troppesamlinger og Skibssamlinger langs østersøkysten.
IIjermind: Hvad var Kilden?
Alsing Andersen: Det ved jeg ikke,
men Hærens Efterretningstjeneste meddelte mig det, hvorefter jeg meddelte det
i Ministermødet den 23. December.
Kristen Amby: Kan det virkelig tænkes, hvis vi holder os til Erklæringen af
13. Februar, som De kender nu, at De
har faaet den forelagt i Ordlyd og ikke
skulde have talt med Statsministeren og
Udenrigsministeren om det? Var det ikke
almindelig Coutume, at naar en saadan
Indberetning kom fra Gesandtskabet i
Berlin, selvom den var stilet til Admiralen som Militærattacheens Chef, gik
den videre i Kopi i alt Fald til Udenrigsministeriet?
Alsing Andersen: Det vil jeg tro.
Kristen Amby: Vilde det ikke være
naturligt, hvis man regnede med, at
Udenrigsministeriet havde faaet den, og
Udenrigsministeren var gjort bekendt
med den, at han havde talt om en saadan
Indberetning?
Alsing Andersen: Jo, vi talte sammen
om alle saadanne Tilfælde, saa jeg kan
ikke forklare det paa anden Maade.
Kristen Amby: Hvis der var kommet
saadanne Indberetninger hveranden Dag,
kan jeg godt forstaa, at man ikke kan
holde ude fra hinanden, hvornaar man
har talt om det, men saa vidt jeg ved,
foreligger der indtil April kun disse to
skriftlige Indberetninger af 8. Januar og
13. Februar fra militære Attacheer, og
det havde været ganske naturligt, naar
de Indberetninger kom - det maa jo
have været Meningen med at sende Militærattacheer derned - , at saa snakker
man om dem.
Alsing Andersen: Det har vi ganske
utvivlsomt ogsaa gjort, men jeg kan desværre ikke sige noget nærmere om Behandlingsmaaden, for jeg har ikke kunnet fremkalde det i min Erindring.
Uartvig frisch: Jeg vil gerne spørge
Alsing Andersen, om han ikke erindrer,
at der i 8 Mands Udvalget, som jeg var
Formand for, i det Foraar gentagne
Gange ved de Overvejelser, vi der havde
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med Hensyn til den truende Fare, som vi
alle erkendte bestod for Danmark, har
været omtalt de forskellige Muligheder,
der kunde være for Trusler mod Danmark. Jeg erindrer, at Spørgsmaalet om
Baser Gang paa Gang blev nævnt, saa
jeg kan ikke over for det Materiale, hel'
fremlægges, finde, at Meddelelsen har
haft noget saa overordentlig overraskende ved sig. Jeg vil derfor gerne spørge
den tidligere Forsvarsminister, om han
ikke ogsaa erindrer, at der ved disse
Overvejelser Gang paa Gang i de Drøftelser var Ting fremme om, hvad der kunde
true Danmark.
Alsing Andersen: Jo, det erindrer jeg
godt, for Drøftelsen blev indledet af General Prior med en almindelig udenrigspolitisk eller strategisk Oversigt over,
hvilke Muligheder Danmark kunde have
i forskellige Situationer, hvilke Farer der
kunde true, hvilke ' Muligheder man
havde for at holde Sjælland eller en Del
af Jylland eller kun Fyn. Alle disse Ting
blev drøftet igennem, og Mulighederne
for at afværge Landgangsforsøg og
skaffe sig Baser blev gennemdrøftet der.
Det er rigtigt nok, det var et Led i Diskussionen.
Westermann: Med Hensyn til det af
Hartvig Frisch rejste Spørgsmaal mindes
jeg ikke, at der fra General Priors Side
blev rejst nogle Spørgsmaal om Baser i
Danmark. Saa vidt jeg erindrer, var den
eneste Forbindelse, hvori eventuelle tyske
Baser i Danmark blev nævnt, Viceadmiral Iieehmiieers Omtale af, at Marinen
ansaa det for muligt, at Tyskerne vilde
oprette en Flyvebase paa Læsø, men det
er et Synspunkt, som Viceadmiral Rechniizer har rejst for Aar tilbage og noget,
som ikke kan være paavirket af de Indberetninger, der indgik i Januar.
Hartvig frisch: Naturligvis er der
gaaet 5 Aar, og ens Erindring kan narre
en, men jeg for mit Vedkommende har
den tydelige Erindring, at i disse Drøftelser, som var af en noget teoretisk Art,
men dog var stærkt præget af Krigsfaren
i Europa, var blandt andet den Trusel,
der kunde være med Hensyn til at besætte Baser, meget fremherskende. Det er
min Erindring.
Aksel Møller: General Prior kan i
hvert Fald ikke have indledet den paagældende Drøftelse i 8 Mands Udvalget
paa Grundlag af Indberetningen fra
Kommandørkaptajn Kjølsen, for han hal'
udtrykkeligt erklæret, at han først har
set den efter Besættelsen. Dr, P. Munch
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har ikke set den paagældende Indberetning. Forsvarsministeren erindrer maaske, at der har været noget om det, men
længere kan vi vist ikke komme.
Oluf Pedersen: J eg vil gerne spørge,
om det ikke var saadan, at man inden
for Ministeriet i det hele taget paa ethvert Tidspunkt siden Krigens Begyndelse i og for sig var indstillet paa., a t
der kunde ske et Overfald paa Danmark,
det var man alle andre Steder. Vi havde
hele Tiden den Frygt, den havde man
maaske ogsaa i Regeringen.
formanden: Det synes jeg fremgaar
af de Udtalelser, der allerede er kommet
i Dag.
Oluf Pedersen: Man tillægger de
Meddelelser. alt for stor Betydning. Man
frygtede hele Tiden dette Overfald.
Westermann: Baade den fhv. Udenrigsminister i Formiddag og nu Alsing
Andersen har henvist til, at man ventede
paa Overvejelser fra 8 Mands Udvalget.
Naar man virkelig ventede paa det og
mente, at 8 MandsUdvalget skulde give
positiv Indstilling, vilde det saa ikke have
været rigtigt at overlade disse Indberetninger til 8 Mands Udvalget, saaledes a.t
dette havde et vigtigt Grundlag at dømme paa?
Alsing Andersen: Jeg ved ikke, om
jeg har sagt, at man ventede paa "
Mands Udvalget. Jeg har sagt, at man
drøftede disse forskellige Problemer, og
jeg ved positivt, at jeg bestræbte mig for
at finde, hvad man kunde samles om, for
at udbygge Værnene i den Udstrækning,
man kunde enes om. Det viser mine N 0tater.
Westermann: Ja, men jeg spørger,
om det ikke havde været rimeligt, om 8
Mands Udvalget som Grundlag for sine
Overvejelser havde haft en saadan Indberetning liggende.
Alsing Andersen: Ja, det har jeg i
alt Fald ikke tænkt paa.
formanden: Saa gaar vi over til
næste Spørgsmaal: Erindrer Alsing Andersen, at Udenrigsminister P. Munch i
Ministermødet den 5. April KJ. 11.00
foreslog at sammenkalde Det udenrigspolitiske Nævn og Partiformændene? I
bekræftende Fald ønskes oplyst, hvem
der i Regeringen modsatte sig dette Forslag?
Alsing Andersen: Ja, det er rigtigt,
at Udenrigsministeren i Ministermødet
den 5. April foreslog at sammenkalde Det
udenrigspolitiske Nævn og Partiformæn-

.
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dene eller maaske kun Det udenrigspolitiske Nævn, det husker jeg ikke saa nøje,
men man drøftede i alt Fald begge Dele,
og efter at man havde drøftet Sagen.
var det den almindelige Opfattelse, at det
var bedre at vente, indtil man havde
faaet mere Klarhed over Situationen,
havde indhentet nærmere Oplysning.
Kristen Amby: Blev De først i Ministermødet den 5. April Kl. 11.00 gjort
bekendt med den Indberetning, der var
kommet den 4. om Aftenen til Udenrigeministeren?
Alsing Andersen: Ja.
Kristen Amby: Det var, saa vidt jeg
ved, kommet den 4. KJ. 7 om Aftenen, den
blev meddelt Statsministeren og Udenrigsministeren, de havde været hos Kongen, men De som Forsvarsminister faar
først Besked om den i Ministermødet den
5. Kl. 11.00.
Alsing Andersen: Ja.
formanden: Vi kommer saa til næste
Spørgsmaal:
Havde Alsing Andersen ikke inden
Ministermødet den 5. April Kl. 14.30
faaet Meddelelse om Henvendelserne
fra den svenske Flaadestab og fra det
hollandske Gesandtskab?
Alsing Andersen: Hertil maa jeg i
Øjeblikket svare nej, for jeg er ikke klar
over, hvilke Henvendelser der sigtes til.
J eg mener ikke at have hørt noget om
den svenske Flaadestab og det hollandske
Gesandtskab.
Hlermlnde Det er omtalt af Viceadmiral Rechniiser i hans Beretning til
Kommissionen, at man om Eftermiddagen den 5. April fik en Meddelelse,
dels fra den svenske Forsvarsstab og
dels fra den hollandske Forsvarsstab, og
det er ligeledes oplyst, at man samtidig
faar en Meddelelse fra Golonel Oraig,
der gør Tjeneste som Militærattache ved
den britiske Legation. Er disse 3 Henvendelser overhovedet ikke refereret for
Forsvarsministeren?
Alsing Andersen: Jeg mindes dem
ikke.
formanden: Næste Spørgsmaal lyder:
Hvad foranlediger Alsing Andersen til at betegne Zahles Indberetning
af 5. April som værende af »mere beroligende Karakter c?
Alsing Andersen: Naar jeg har omtalt Zahles Brev af 5. April som værende
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af mere beroligende Karakter, har jeg
særlig tænkt paa følgende Sætninger:
»at Foranstaltninger fol' alle Tilfældes Skyld er blevet forberedt, men
muligt stillet i Bero efter den britiske
Premierministers Tale , der var betydelig mindre skarp end fra flere Sider
ventet. 'Vi har, som Hr. Ministeren vil
vide, i de forløbne Krigsmaaneder set
en Række tyske Planer mod Vest lagt
og foreløbig ikke udførte. c
Og videre hedder det :
»Jeg tør ogsaa henlede Opmærksomheden paa, at Meddelelserne fra
»utilfredse Officerer c maaske maa tages med et vist Forbehold. De kunde
vel være beordret til visse »Indiskretionerc for at fremkalde visse Reaktioner, der formentes at kunne være
af Interesse. c
Hvad den sidste Sætning angaar,
maa det gøre et vist Indtryk, synes jeg,
med Hensyn til at vise Varsomhed med
militære Foranstaltninger for ikke at
fremkalde Reaktioner, som maaske var
ønskede. Det er de Sætninger, jeg har
tænkt paa først og fremmest.
Westermann: Jeg kan forstaa, at det
sidste Argument kan foranledige en vis
Frygt for at foretage noget, men jeg kan
ikke se det beroligende, idet det maa være
Gesandtens Opgave at belyse Spørgsmaalet fra alle Sider saa vidt gørligt og
stille alle Muligheder op for Udenrigsministeren, men i samme Skrivelse skriver Zahle:
»Det er paa ingen Maade min
Tanke at svække de foruroligende foreliggende Indicier. c
og yderligere:
»Jeg anser det dog for min Pligt
at udtale, at den kongelige Regering paa
ingen Maade bør skyde den Tanke fra
sig, at Situationen kan være yderst
alvorlig eller i Løbet af Dage eller
Timer blive det. Øjeblikket turde derfor efter min ærbødige Formening
være inde til snarest at tage under den
grundigste Overvejelse, hvad der under de forskellige mulige Gradationer i Situationens Udvikling - vil
være at foretage. c
Disse Udtalelser synes jeg slet ikke
kan siges at være beroligende. Det andet
er visse Muligheder, han nævner saadan
noget som en engelsk Landgang i Narvik, men om den siger han selv, at den
efter hans Mening hører hjemme i Fantasiens Verden. J eg kan ikke se, at der
er noget beroligende i det.
~1
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Aksel Møller: Den 5. April kom der
2 Beretninger fra Gesandtskabet i Berlin, der kom Zahles Beretning, som vi
allerede har talt noget om, og Indberetningen fra Kommandørkaptajn Kjølsen,
stilet til Marineministeriet. Kender Hr.
Alsing Andersen den sidste Indberetning?
Alsing Andersen: Ja, nu husker jeg
ikke i Øjeblikket, men det gaar jeg ud
fra, jeg gør.
Aksel Møller: Hvis De erindrer den
Indberetning fra Kommandørkaptajn
Kjølsen, maa den ved Siden af Zahles
Indberetning have virket ret alarmerende. I Zahles Indberetning findes en Sætning om »utilfredse Officerer c, der i
Dag er nævnt som Udtryk for det beroligende, men i Kommandørkaptajn Kjølsens Indberetning hedder det, at
»disse angives at være 2 højtstaaende tyske Officerer, der paa Grund
af Utilfredshed med det nuværende
politiske Regime i Tyskland allerede
før har ladet tilflyde Holland militære Meddelelser af stor Betydning,
hvis Rigtighed senere har bekræftet
sig.c
Det, der er det afgørende for mig
er, om dette genkalder noget i Alsing
Andersens Erindring.
Alsing Andersen: Ja, det er ganske
sikkert, at jeg har set den Indberetning;
Dagen efter, eller samme Dag var det
vel, den 6. April, i Mødet med de militære Chefer omtalte jeg saavel Zahles
som Kjølsens Indberetninger, det er der
ingen Tvivl om.
Aksel Møller: Men De mener alligevel, at Indtrykket var beroligende, selv
om disse to Indberetninger laa i samme
Post.
Alsing Andersen: Ja, det mente vi i
al Almindelighed, ogsaa sammenholdt
med Meddelelserne fra Sverige og Narge.
110ft: Med Hensyn til disse Indiskretioner, hvor Zahle antyder, at de kan
være beordret for at fremkalde visse Reaktioner, har man i Regeringen kun
tænkt sig den Mulighed, at Tyskerne
vilde ønske, at vi skulde forstærke vort
Beredskab for, at det skulde være provokerende for at sætte ind; har man ikke
tænkt sig den modsatte Mulighed: at
Tyskerne ønskede at intimidere os til at
lade være at gøre noget?
Alsing Andersen: Vi tænkte mange
Ting i de Dage, hvad Mulighederne
kunde være, saa jeg kan ikke svare paa,
om vi ogsaa har tænkt det.

639
Doif: Det kunde nærmest se ud, som
om Tyskerne netop opnaaede det, de
vilde, at vi ikke traf nogle Forberedelser
af nogen Art. Har det Spørgsmaal været
drøftet?
Alsing Andersen: Nej, det tror jeg
ikke, men hvilke Hensigter Tyskerne har
haft, kan man ikke vide, det blev netop
i de Dage drøftet, hvad Meningen kunde
være med hele den Situation, der var
indberettet, om der var noget alvorligt
bag den, eller ikke var noget alvorligt
bag den. Det var hele Spørgsmaalet i de
Dage: Er det alvorligere denne Gang end
tidligere, hvor der ogsaa har været visse
Meddelelser, saaledes som vi har omtalt
i Dag , men hvor der alligevel ingenting
foregik. Det var det Problem, som det
virkelig var meget svært at skønne rigtigt over, og det er naturligvis meget lettere nu efter alt, hvad der er foregaaet,
at skønne over, at saadan maatte man
dog have tænkt sig efter det, der fore18080. J eg ved godt, at det er svært for
dem, der ikke havde det lige paa Livet
dengang, at sætte sig ind i Situationen
og prøve paa at sætte sig ind i den
Tankegang, vi havde dengang, det er
sikkert ikke let. Men naturligvis drøftede vi alle de Muligheder, der kunde
være, og vi skønnede, vi var i en farlig
Situation, saaledes som der havde været
Optræk til flere Gange før; vi haabede,
det kunde drive over ogsaa denne Gang
ligesom tidligere Gange, da der ikke
skete noget, at der ikke var noget virkeligt Grundlag for de Rygter.
Holf: Naar Alsing Andersen siger,
at det, det drjede sig om, var at finde ud
af, om det dengang var alvorligere end
tidligere, vil jeg gøre opmærksom paa,
at daværende Udenrigsminister Munch
netop i Dag har sagt, at det var første
Gang, han overhovedet havde hørt nævne et tysk Angreb paa Danmark. Naar
Udenrigsministeren første Gang hører
det, maa det give Situationen et ganske
specielt alvorligt Præg, saaledes at man
ikke kan sammenligne den med tidligere
Situationer.
Kristen Amby: Jeg forstaar godt, at
man kan sige og ogsaa mene, at det
maaske er svært for dem, der ikke var
i denne Situation, at kunne vurdere det,
saadan som man dengang vurderede det,
det er altid lettere at være klog bagefter,
det forstaar jeg godt, men jeg vil gerne
have Klarhed, for saa vidt man kan faa
det, over en Ting: Var det ikke Forsvars-

640

ministerens Hensigt paa Baggrund af
19. Januar-Erklæringen at ville bruge
det Beredskab, vi havde, hvis vi blev udsat for et Angreb? I Dag har vi nemlig
hørt den Betragtning fremført igen , som
vi kender til Trivialitet, at hvis det var
Angreb fra en Stormagt, saa skulde man
ikke forsvare sig, men derimod hvis det
var Neutralitetskrænkelse, saa skulde
man. Jeg har forstaaet 19. Januar-Erklæringen derhen, at man vilde sige til
Verden og til det danske Folk: Vi vil
bruge vore Værn. Uden at vi kunde have
megen Tro paa, at vi kunde staa os det er der ingen, der har - , vilde man
bruge dem, og hvis det var Forsvarsministerens Mening, og det tror jeg, det
var, saa er det, jeg har saa svært ved
at forstaa, at man, naar der kommer
foruroligende Efterretninger af denne
Karakter, saa ikke med det samme konfererer med de militære Chefer. Jeg
vender ikke dette først og fremmest mod
Forsvarsministeren nu tænker jeg
paa Brevet af 1. April.
formanden: Her er Tale om, hvad
der virkede beroligende, og det synes jeg,
vi har faaet tilstrækkeligt Svar paa.
Hvorledes man vilde have optraadt i
givne Situationer, ligger ikke i Spørgsmaalet; det har vi drøftet. Jeg synes, vi
maa slutte nu hermed. Jeg ved ikke, om
Hr. Alsing Andersen vil føje yderligere
til?
Alsing Andersen: Det har jeg i og for
sig ikke noget imod. Med Hensyn til min
personlige Opfattelse maa jeg sige, at
jeg tror ikke, jeg vilde have tilraadet,
at vi skulde have kæmpet i enhver Situation, og saaledes som Situationen
kom til at foreligge her, hvor det var en
Stormagt, der med hele sit Maskineri
overfaldt os uden for alle Regler, tror
jeg ikke, at jeg, selvom vi havde haft
Styrkerne inde, vilde have tilraadet, at
vi skulde have kæmpet til det sidste. Det
tror jeg ikke, men det er naturligvis
svært at afgøre. Men det, som der var
Tale om, var jo i Virkeligheden den Retningslinie, som var trukket op i sin Tid,
og hvor jeg jo paa Regeringens Vegne
havde erklæret, at Neutralitetskrænkelser skulde imødegaas med de Midler, vi
raadede over, i den Udstrækning, som
vi mente at have Evne til, jeg husker
ikke saa nøje Ordlyden, men den kan jo
fremskaffes. Den Erklæring var naturligvis Rettesnor for vore Tanker i de
Dage, men saa kom det hele paa en
anden Maade.
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Formanden: Vi gaar saa over til
næste Spørgsmaal:
Havde Alsing Andersen paalagt
Direktøren i Krigsministeriet at lade
Meddelelsen den 5. April gaa videre
til den kommanderende General?
Alsing Andersen: Det vil jeg gerne
besvare sammen med det følgende
SpørgsmaaI.
Formanden: Dette lyder: Hvorfor
faar Chefen for Generalkommandoen
ikke allerede den 5. April de samme
Oplysninger som Chefen for Søværnskommandoen og Direktøren i Krigsministeriet?
Alsing Andersen: Nej, jeg har ikke
givet General Stemann noget Paalæg
om at give Meddelelserne videre. J eg
gav dem jo ganske kortfattet, da jeg kom
tilbage fra Ministermødet, til de to Direktører, hvoraf den ene ogsaa var Chef
for Søværnskommandoen, og det var saa
Meningen at tage en virkelig Forhandling med saavel Søværnskommando som
Generalkommando, naar vi havde faaet
bedre Oplysninger om Situationen, men
der blev Forholdet altsaa dette, at i det
næste Ministermøde KI. 14.30 om Eftermiddagen, gik de Oplysninger, vi fik, i
beroligende Retning. Det var Meddelelserne om Sverige og Norge, men navnlig
Sverige, og saa fik vi en Meddelelse om,
at nu var et nyt Brev undervejs fra
Zahle i Berlin, og saa vedtog man der
ikke at foretage yderligere, men at afvente dette nye Brev og yderligere Oplysninger eventuelt fra de skandinaviske
Lande, og saa ansaa jeg det for mest
praktisk at vente med at holde det egentlige Forhandlingsrnøde med Søværnskommandoen og Generalkommandoen
indtil næste Formiddag, naar vi havde
haft Ministermøde og faaet yderligere
Oplysninger.
Arnth Jensen: Igen en Erindringsforskydning fra Hr. Alsing Andersens
Side. De nævner, at der var Ministermøde KI. 14.30, men der holdtes jo Ministermøde Lørdag Formiddag, og KI.
11.30 er det, at Generalerne Prior, Gørtz
og Stemann samt Viceadmiral Rechnitzer og Kontreadmiral Hammerich faar
denne Meddelelse fra Dagen før, De har
faaet allerede om Formiddagen, men
Spørgsmaalet er jo: Hvorfor faar Chefen for Generalkommandoen ikke allerede
den 5. April om Aftenen de samme Oplysninger, og der kan man ikke lade
være at stille det Spørgsmaal: Støttede
Forsvarsministeren sig i sine Dispositio21-
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ner mere til Direktøren for Krigsministeriet end til den kommanderende
General?
Alsing Andersen: Nej, det kan man
ikke sige, jeg gjorde. Grunden var alene
den, jeg her har angivet, og der er ingen
Erindringsforskydning med Hensyn til
Møderne, for det Møde, jeg omtalte nu,
det fandt Sted den 5. April KI. 14.30,
og det var den 6. April, efter det nye
Ministermøde, hvor vi havde faaet de
Oplysninger, jeg afventede, at vi holdt
Mødet med Søværnskommandoen og Generalkommandoen.
Westermann: Var Alsing Andersen
bekendt med, at Chefen for Generalkommandoen ikke fik denne Meddelelse den
5. April?
Alsing Andersen: Nej, men jeg paalagde jo ikke Direktøren for Krigsministeriet at gaa derover.
Westermann: Men Alsing Andersen
var altsaa vidende om, at Chefen for
Generalkommandoen ikke fik det at
vide?
Alsing Andersen: Det tænkte jeg
ikke nærmere over, men vi indkaldte til
Mødet næste Formiddag.
Westermann: Maa jeg i Fortsættelse
heraf spørge, om Alsing Andersen erindrer, hvad det var for beroligende Meddelelser der kom fra Sverige og Norge
den 5. April, og som kunde foranledige
til at udskyde Meddelelsen til Chefen for
Generalkommandoen indtil den 6.?
Alsing Andersen: Det har jeg ikke
udførligt refereret i min egen Beretning,
men kun noteret, men jeg gaar ud fra,
at Udenrigsministeren har gjort Rede
for det, det findes ganske sikkert i Udenringsministerens Indberetning, saaledes
som jeg fik det refereret. Det var i høj
Grad beroligende efter min Erindring.
Westermann: Jeg har forstaaet, at
Alsing Andersen ikke har modtaget den
Indberetning, som den svenske Forsvarsstab ansaa for ganske overordentlig foruroligende, idet den udtrykkeligt udtalte
til Kommandørkaptajn Pontoppidan, som
var kaldt over til det svenske Gesandtskab her i Byen, at man maatte forvente
et direkte Angreb paa Danmark i den
kommende Uge. Det har Alsing Andersen
altsaa ikke været gjort bekendt med, men
der er heller ikke her for Kommissionen
givet nogen fyldestgørende Oplysning om,
hvilke Meddelelser der kom fra Sverige
og var af saa beroligende Karakter, at
de i dette Tilfælde kunde foranledige Al-
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sing Andersen til at udsætte Meddelelsen
om denne Indberetning fra Kammerherre
Zahle indtil den 6. April.
Alsing Andersen: Ja, jeg har ikke
noget udførligt Referat af Udenrigsministerens Meddelelse i Ministermødet, men
det var afgjort i det Ministermøde, der
blev forelagt beroligende Meddelelser om,
at man ikke i Sverige og Narge fæstede
Lid til de Meddelelser, som de ogsaa var
bekendt med der, og det var da virkelig
beroligende at faa at vide, at de saa saadan paa Sagen.
Westermann: . Hr. Alsing Andersen
nævnte for et Øjeblik siden, at det var
særlig fra Sverige. Erindrer Alsing Andersen noget, som berettiger til det Udtryk: særlig fra Sverige?
Alsing Andersen: Naar jeg sagde
»særlig fra Sverige « , saa var det vist,
fordi vi fra Sverige fik direkte Oplysninger om, hvad den engelske Note til Sverige indeholdt, medens der vist paa det
Tidspunkt ikke forelaa noget om Noten
til Norge.
Aksel Møller: Den 5. April om Eftermiddagen er Chefen for Søværnskommandoen i Udenrigsministeriet og faar
der Oplysning om Kammerherre Zahles
Indberetning fra den 4. i sin Helhed. Var
Forsvarsministeren til Stede ved den
Lejlighed?
Alsing Andersen: Den 5.?
Aksel Møller: Ja, den 5. om Eftermiddagen.
Westermann: Kl. 17.
Alsing Andersen: Det tror jeg ikke.
Rasmus Hansen: Der er af Hr. Westermann rejst Spørgsmaalet om, hvilke
beroligende Efterretninger det kan være,
Forsvarsministeren har modtaget Meddelelse om fra Norge og fra Sverige. Hr.
Westermann gjorde i den Forbindelse en
Bemærkning om, at det ikke er Kommissionen bekendt, hvad disse Meddelelser
gik ud paa, men jeg gaar ud fra, at det
maa bero paa en Erindringsforskydning
hos Hr. Westermann. Vi har et Aktstykke her i Kommissionen, Direktør
Mohrs udaterede Optegnelser om Begivenhederne den 4. og 5. April*). Det
fremgaar heraf, at den norske og den
svenske Gesandt har givet Meddelelser til
Direktør Mohr. Den norske Gesandt har
meddelt Direktør Mohr, at man i Oslo
havde modtaget en lignende Beretning
fra den norske Gesandt i Berlin som den,
der var indgaaet hertil den 4. April, og
*) A. 20.
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at man »ikke tillagde den nogensomhelst
Betydning •. Ifølge Direktør Mohrs Optegnelser har den svenske Gesandt meddelt - og her vil jeg gerne citere:
»I Stockholm troede man ikke
paa, at Rygterne om et tilsigtet Angreb var rigtige, men man havde, ligesom den svenske Gesandt i Berlin, den
Opfattelse, at der forelaa to Muligheder. Den ene var, at det drejede sig
om tyske Forberedelser til Modforanstaltninger for det Tilfælde, at de Allierede skulde foretage sig aggressive
Handlinger over for Skandinavien.
Den anden Mulighed var, at det drejede sig om Camouflage for helt andre
tyske Planer.«
Jeg vil gerne spørge Hr. Alsing Andersen, om det ikke er disse Meddelelser,
der findes i Direktør Mohrs udaterede
Optegnelser, der er givet Underretning
om i Ministermødet, og som har foranlediget Alsing Andersen til at gaa ud fra,
at der i Situationen var beroligende Momenter?
Alsing Andersen: Ja, jeg er glad for,
at det er blevet oplæst, for jeg kender jo
ikke Kommissionens Dokumenter, saa
det er da godt jeg bliver gjort bekendt
med dem, for det er netop det, jeg tænker
paa.
Hartvig frisch: Jeg vil gerne spørge
Alsing Andersen, om han ikke erindrer,
at det i Dagene omkring den 4. og 5. og
6. April ejendommeligt nok var Vestmagternes Initiativ, man frygtede mest.
Det mener jeg at erindre fra de Dage, da
Spændingen om Altmark-Affæren havde
antaget et Omfang, der var saa stort, at
det var det, man i særlig Grad havde sine
øjne rettet paa, men at man ogsaa fortolkede det, man hørte dernede fra, som
Modforanstaltninger. Det mener jeg selv
at huske fra de Dage. J eg vil gerne
spørge den fhv. Forsvarsminister, om det
ikke, medens man ventede paa Noterne,
der var afsendt fra Vestmagterne, var
derfra ' man paa det Tidspunkt ventede
den største Fare?
Alsing Andersen: Jo, det er utvivlsomt saadan, at det kunde medføre Vanskeligheder for Danmark ogsaa, naturligvis. Det kunde vi ikke se bort fra, det
saa vi heller ikke bort fra.
Rasmus Hansen: Det er Spørgsmaalet
om den Meddelelse, som den kommanderende General skulde have fra Forsvarsministeren vedrørende Indberetningen

645

den 4. April. I Anledning af, at dette
Spørgsmaal er blevet rejst, vil jeg gerne
spørge den tidligere Forsvarsminister,
om Forretningsgangen i Krigsministeriet
ikke var af en saadan Art, at i de Tilfælde, hvor Direktør Stemann fra Ministeren fik Oplysninger, som maatte være
af Interesse for den kommanderende General, havde Ministeren Grund til at gaa
ud fra, at Direktør Stemann uden direkte
at være opfordret dertil lod saadanne
Meddelelser gaa videre til den kommanderende General?
Alsing Andersen: Jo-o, det kan man
vel nok sige.
Aksel Møller: Mener Hr. Alsing Andersen med den Besvarelse, at Direktør
Stemann har et Ansvar for, at det Referat ikke kom til den kommanderende
General?
Alsing Andersen: Nej, det mener jeg
ikke.
Westermann: I de Overvejelser, der
fandt Sted i Dagene fra den 5. og 6.
April, synes jeg alligevel, man kommer
til et forkert Resultat, naar man overhovedet ikke foretager sig noget og endog
forholder den kommanderende General
Meddelelse om Kammerherre Zahles Indberetninger. Det motiveres altsaa med, at
der kom beroligende Udtalelser henholdsvis fra Sverige og fra Norge. Udenrigsministeriet her var bekendt med, at den
Mand, der repræsenterede Norge i Berlin, var en nazistisk indstillet Udsending.
Den svenske har selv været Kilden til
Meddelelserne til den danske Marineattache. Med andre Ord, man har fra dansk
Side, baade fra den danske Marineattache dernede og fra den danske Gesandt
faaet en meget kraftig Udtalelse. Dem
tilsidesætter man tilsyneladende fuldstændig for de Indberetninger, man faar
fra Oslo og Stockholm. J eg synes ikke,
det er nogen rigtig Vægtfordeling til de
Indberetninger, der kom fra dansk Side,
fra dansk militær og dansk diplomatisk
Side, og til det, man henter fra Oslo og
Stockholm. Synes Alsing Andersen ikke,
det havde været rimeligt ogsaa at tage
Hensyn til de danske militære Myndigheder, til den danske Miltiærattaches og
den danske Gesandts Indberetninger i
højere Grad, end De gjorde i dette Tilfælde?
Alsing Andersen: Vi handlede dengang, som vi gjorde, ud fra et Skøn over,
hvad der var forsvarligt og rigtigt.
Westermann: Det vil sige, man sto-
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lede mere paa Oslo og Stockholm end paa
vor egen Gesandt.
Alsing Andersen. Det har De ikke
Lov til at sige.
Westermann: Men man gjorde ikke
noget.
Alsing Andersen: Jeg henholder mig
til den Redegørelse, som er givet her, og
i øvrigt overlader jeg til dem, der paa
Baggrund heraf mener, at der skulde
være foretaget noget andet, at mene det.
Rasmus Dansen : Jeg vil gerne spørge,
om man i Ministeriet og i Særdeleshed
om den da værende Forsvarsminister var
bekendt med, at der i det norske Gesandtskabs Stab i Berlin befandt sig en Person med nazistisk Indstilling?
Alsing Andersen: Nej, det hører jeg
første Gang her i Dag af Hr. Westermann.
Westermann: Jeg forstaar, at Hr. Alsing Andersen altsaa tillagde de svenske
og norske Beretningers beroligende Udtalelser en større Vægt end de foruroligende, vi fik fra dansk Side.
Alsing Andersen: Nej, saadan har
man ikke Lov til at udlægge mine Udtalelser, Hr. Westermann. Jeg har ment,
at der var beroligende Momenter ogsaa
i de danskeUdtalelser. Jeg har ikke sagt,
at de udelukkende var beroligende, men
jeg har sagt, at der i den næste. Indberetning fra Gesandt Zahle, som Jeg har
talt om her, var beroligende Momenter,
og saa, at der er et Afsni~, som man
maaske ikke kan kalde beroligende, men
som man i hvert Fald kan sige maaske
kunde virke til, at man skulde holde sig
fra at foretage Foranstaltninger, saaledes
som vi har talt om det. Dertil slutter sig
saa, at Meddelelserne fra Sverige og
Norge, de, som er refereret her af Hr.
Rasmus Hansen, maatte virke beroligende paa os, idet man fra disse Lan~e
sagde: Vi tillægger det ikke nogen særlig
Vægt, og vi agter ikke at foretage nogen
Foranstaltning. - Ja, det er Billedet,
som det var den Dag. Man kan bebrejde
os at vi har været for optimistiske, eller
ha'r frygtet for meget, ligesom man vil,
men saaledes var Situationen.
Formanden: Vi kan ikke presse mere
ud af denne Sag. Der er , synes jeg, svaret saa udførligt, at vi ikke kan komme
det nærmere.
Kristen Amby: Blot en kort Bemærkning. Jeg var maaske lidt fraværende.
(Rager: Naa). Ja, det kan man jo være.
Samme Dag, hvor denne beroligende Erklæring kommer fra Sverige og Norge ,
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kommer der over iMarineministeriet,
altsaa Deres Ministerium, en Indberetning fra den svenske fungerende Marineattache om, hvad de tror oppe i Sverige,
i den svenske Forsvarsstab. Den kommer samme Dag hvor det beroligende
foreligger fra Gesandtskabet, og den siger,
at der forestaar et Angreb mod Danmark. Dette blev De ikke gjort bekendt
med af Deres Chef den Dag?
Alsing Andersen: Nej, det mindes jeg
ikke.
Rager: Jeg vil gerne spørge Hr. Alsing Andersen, om den Omstændighed,
at man fra Narge og Sverige, som i det
Øjeblik i og for sig, som Situationen laa,
maatte anses for at være mere i Skudlinien end Danmark, meddelte: Vi foretager intet, ikke maatte faa en stor Indflydelse paa Afgørelsen her, fordi det
vilde jo se mærkeligt ud maaske, hvis
vi havde foretaget noget paa det Tidspunkt, naar de andre ikke gjorde det.
Det maa vel bl. a. være det Moment, der
har medvirket til den Afgørelse, man
traf.
Alsing Andersen: Ja, det er ganske
rigtigt, saadan er Forholdet.
formanden: Saa gaar vi over til det
næste Spørgsmaal:
General Prior hævder, at han i
Mødet den 6. April Kl. 11.30 har fremsat ubetinget Krav om Indkaldelse af
Aargangene 1930--35 - to ad Gangen i 14 Dage -. Vil Alsing Andersen
fastholde sin Fortolkning*), at Kravet
kun er fremsat under den Forudsætning, at den spændte Situation vedvarede?
Alsing Andersen: Dertil vil jeg gerne
sige, at jeg har ikke ønsket at fortolke
General Priors Forslag eller Ønsker, men
jeg har givet Udtryk for, hvordan jeg
opfattede de fremsatte Udtalelser, og jeg
maa bestemt hævde, at der ikke over for
mig er brugt Udtryk som -Krav- eller
»ubetinget Krave i den Forbindelse. Det
giver, vil jeg ogsaa gerne have Lov til
at sige, et helt forkert Billede af den
Maade, hvorpaa Forhandlingerne foregik mellem os. Det minder om Slag i
Bordet, og det var der ikke Tale om. Vi
talte baade dengang og de andre Gange,
vi talte sammen i de Dage, ganske stilfærdigt om Problemerne, og det, jeg har
skrevet der, er altsaa Udtryk for, hvordan jeg opfattede Situationen.
Westermann: Naar der i Spørgsmaalet tales om »ubetinget Krave, saa
*) Å.43.

skal det ikke forstaas som et Slag i
Bordet, men kun ses i Relation til det,
det følger bagefter, idet Alsing Andersen ifølge sin Beretning har sagt, at
det var et betinget Krav, medens General Prior har sagt, at der var ikke nogen Betingelse. Det er ikke noget Kraftudtryk, der bruges her, men Alsing Andersen siger, det var et betinget Krav,
og General Prior siger, at der ikke var
Betingelser paa det.
Alsing Andersen: J eg har altsaa
opfattet det paa den Maade, jeg har
givet Udtryk for.
Westermann: At det kun var i Tilfælde af, at den spændte Situation 'vedvarede? General Prior har nemlig her
hævdet, at han forlangte Indkaldelser
med det samme uden Hensyn til Situationen. Men der er altsaa en Uoverensstemmelse her.
Alsing Andersen: Ja, der er en
Uoverensstemmelse her i Opfattelsen af,
hvad der foregik.
Formanden: Spørgsmaalet herefter
lyder: Blev Meddelelsen fra Berlin den
7. April om Aftenen af Udenrigsministeren angivet at være »et Rygte e? Indberetningen siger udtrykkeligt, at det er

erfaret.

Alsing Andersen: J a, det er et Problem, jeg ikke har lagt stor Vægt paa,
maa jeg sige. Hvilket Udtryk Udenrigsministeren har brugt, erindrer jeg skam
ikke i Dag, men med det Udtryk jeg har
brugt, har jeg ikke villet citere Udenrigsministeren, det vil jeg gerne have
Lov at sige. Det er en tilfældig Vending.
Jeg kunde lige saa godt have skrevet »en
Meddelelse. e Der ligger ikke Spor bag
ved det.
Westermann: Jeg forstaar, at Alsing Andersen selv har forstaaet, at det
var et Rygte, og ikke lagt mere Betydning i det, end om det havde været et
Rygte, og ikke opfattet det som en Erfaring, man havde gjort.
Alsing Andersen: Ja, hvor sikre var
de Meddelelser, der kom i de Dage? Meget var Rygter, andre var Meddelelser,
der var mere om. Hovedsagen var, at vi
undersøgte det og fik konstateret, at ingen vidste noget om det, hverken i Hærens eller Marinens Efterretningsvæsen.
formanden: Vi er saa naaet til den
8. April. J eg vil mene, det var rimeligst,
om vi nu afbryder Mødet og fortsætter i
Morgen Eftermiddag KI. 14 med fhv.
Forsvarsminister Alsing Andersen.

Afhøringen afbrudt KI. 15.50.

Torsdag den G. Septemher Kl. 9.

For Kommissionen mødte paany fhv. Udenrigsminister, Dr. phil. P. Munch.
Formanden: Det første af de Spørgsmaal, der er tilbage, er:
Var der nogen Grund til at tvivle
om Gesandt Zahles Habilitet eller Troværdighed?
P. Munch: Dertil maa jeg svare Nej .
Westermann: Naar dette Spørgsmaal
er stillet, er det, fordi der Gang paa
Gang over for Gesandt Zahles Indberetninger hævdes i de Beretninger, der er
kommet her til Kommissionen, at man
ikke fæstede Lid til dem af den og den
Grund. hvorfor man fuldstændig tilsidesatte Zahles Indberetninger, som dog var
af en alvorlig Karakter. Der er først Indberetningen af 4. April, hvor der siges, at
der forestaar en Aggression, og i hver af
de følgende staar der, at denne Rapport
skal ikke afsvække de givne Advarsler.
H vorfor ser man fuldstændig bort fra
Gesandt Zahles Indberetninger, naar der
ikke er Tvivl om hans Habilitet eller Troværdighed?
P. Munch: Der har ikke været Tvivl
om Kammerherre Zahles Indberetninger
om de Ting, han har erfaret. Spørgsmaalet var, hvorledes man vurderede det,
der stod i disse Beretninger, og der var
det, at der hos adskillige gjorde sig Tvivl
gældende ; vi havde jo ogsaa det Indtryk,
at Kammerherre Zahle gav Oplysninger
i den ene Retning og Grunde i den anden Retning. Men det er ikke noget, der
paa nogen Maade anfægter hans Troværdighed. De samme Betragtninger,
som enhver af os kunde anstille, anstillede han for sit Vedkommende, og faktisk gjorde det dette bestemte Indtryk paa
de paagældende Ministre og andre, der
hørte Indberetningerne dengang.
Westermann: Naar Dr. Munch siger,
at det har gjort det Indtryk paa adskillige, vil jeg gerne stille det direkte
Spørgsmaal: Gjorde det ogsaa det Indtryk paa Dr . Munch, altsaa den daværende Udenrigsminister? Og naar der
blev sagt, at Gesandt Zahles Meddelelser giver Oplysninger, der gaar dels i
den ene Retning og dels i den anden,
kan jeg ikke give Dr. :Munch Ret. Der
staar: •Det er paa ingen Maade min
Tanke at svække de foruroligende foreliggende Indicier», og naar der derefter ta-

les om de Muligheder, der kunde tænkes
at foreligge, er det for at give en saa alsidig Belysning af Forholdene som muligt; men stadig fremgaar det, at Gesandt
Zahle selv anser Situationen for foruroligende.
P. Munch: At Situationen var urovækkende, var ingen af os i Tvivl om,
og for mit eget Vedkommende har jeg i
hvert Fald i Gaar stærkt understreget
den Opfattelse. Men der var Betragtninger, som kunde føre i modsat Retning, og
ikke mindst Betragtninger, som Kammerherre Zahle anførte. En af de Ting,
vi allermest tvivlede om og fandt mærkelig, var dette, at tyske Generalstabsofficerer eller Overkommandoofficerer paa
det Tidspunkt skulde have optraadt som
Forrædere. Det fremhævede Kammerherre Zahle i en af sine Beretninger. Desuden er der i Beretningerne en stadig
Fremhævelse af, hvor vanskeligt det er at
forstaa, at der kunde foreligge afgørende
Grunde for en tysk Aktion mod Danmark.
For mit Vedkommende maa jeg sige jeg tror jeg har sagt det allerede i min
skriftlige Beretning til den højtærede
Kommission - , at der var meget, der
gjorde det højst mærkeligt, hvad der stod
i disse Beretninger, men at jeg paa den
anden Side maatte erkende og hele Tiden
erkendte, at saadan som denne Krig førtes, var overhovedet intet umuligt. Der er
ikke paa nogen Maade Tale om, at hverken jeg eller Ministeriets Medlemmer tilsidesatte Indberetningerne fra Kammerherre Zahle. Vi vurderede dem og fik et
Indtryk af de bestemte Grunde, som han
anførte, og man kan jo læse dem nu bagefter og lægge Hovedvægten paa hans
Understregning af dette, at han ikke vil
optræde som Optimist, men naar man
tænker paa, hvorledes de læstes dengang,
saa fæstede de, der læste dem og hørte
dem, sig væsentlig ved de Betragtninger,
han anstillede. Og enten man nu bagefter
synes det ene eller det andet om det, der
staar i Beretningerne, er det en fuldkommen Kendsgerning, at de læstes paa den
Maade og forstodes paa den Maade af de
daværende Ministre. Forholdet er jo ogsaa dette, at ganske tilsvarende Beretninger forstodes paa samme Maade af den
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svenske og den norske Regering, og dette
fik vi jo Meddelelse om.
Rager: Dr. Munch siger, at de forstodes paa samme Maade af den svenske
Regering, men der foreligger jo det ganske mærkelige, at Søværnskommandoen,
efter hvad der staar i Søværnskommandoens Indberetning, havde den 5. April
om Formiddagen gennem den svenske
Legation i København faaet en telefonisk
Henvendelse, der efterfulgtes af et Besøg af Hr. Pontoppidan fra Søværnskommandoen i den svenske Legation i
København, og der fik han nogle Oplysninger, der refereres saaledes, at det drejede sig om en Aktion rettet mod Danmark; og det var samme Dag som selve
Legationen giver en anden Oplysning. Det
har Dr. Munch ikke nogen Viden om,
hvorvidt denne Meddelelse, der kom til
Marineministeriet, ogsaa gik videre til
Udenrigsministeriet og' de andre Ministre?
P. Munch: J eg sagde allerede i Gaar,
at denne Meddelelse fra den svenske Legation var mig helt ny og ukendt, og at
saavidt mig bekendt fandtes den ikke i
Søværnskommandoens Beretning. J eg
har taget denne Beretning frem, den, som
vi fik inden for Ministeriet, som blev
omdelt til Ministrene - den 9. Maj 1940
tror jeg den er dateret - , og jeg har gennemgaaet den saa omhyggeligt, som jeg
kunde. Og jeg finder deri ikke et Ord om
denne Henvendelse, som Hr. Westermann refererede i Gaar.
Westermann: Jeg sagde, at det stod i
Generalrapporten, ikke i Beretningen.
P. Munch: Ja, det er saa en Generalrapport, som ikke er mig bekendt. Det,
jeg kender, er en Beretning fra Søværnskommandoen, som blev afgivet til
Ministeriet i Maj 1940, og der findes
hverken under 5. eller 6. April, saavidt
jeg kan se, noget som helst om dette. Den
anden Rapport, som Hr. Westermann
nu nævner, har ikke været til min Raadighed; jeg ved ikke, hvornaar den er afgivet, men det er formodentlig en Rapport, som er tilgaaet Kommissionen her,
men som jeg for min Del aldrig har set.
Westermann: I Anledning af det, der
stadig fremføres om de beroligende Udtalelser, der kom fra Sverige og Norge,
og som vi altsaa kun har faaet i den
meget løse Form, hvori de over for os er
gengivet i Aktstykkerne i Direktør Mohrs
udaterede Optegnelser for den 4. og 5.
April, vil jeg gerne spørge, om der foreligger. noget Materiale i Udenrigsmini-
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steriet, som man kan undersøge vedrørende disse Meddelelsers Karakter, idet
det synes ejendommeligt, at den svenske
Gesandt her i København kan afgive en
saadan Forklaring, som der staar her,
samtidig med at en Marineattache, en
fungerende Marineattache, som oven i
Købet er Legationssekretær hos Gesandten, afgiver en i saa stik modsat Retning
gaaende Oplysning som den, Hr. Rager
lige refererede.
P. Munch: Jeg kan ikke tænke mig,
at der i Udenrigsministeriet findes andet
end netop daværende Direktør Mohrs
Optegnelser om hans Samtale med de to
Gesandter. Disse Optegnelser er jo meget
klare, og det samme har han gengivet for
mig. Jeg havde Lejlighed til - men det
var om Mandagen, altsaa efter at Begivenhederne var rullet langt frem - at
tale med den svenske og den norske Gesandt i København om hele Forholdet,
og paa det Tidspunkt var de jo meget
bekymrede i Anledning af Mineudlægningen, men med Hensyn til de tidligere
Meddelelser forelaa der intet som helst
nyt for Gesandterne, efter hvad de den
Dag sagde til mig. Der er altsaa ikke
Tvivl om, at Gesandterne, der direkte
havde spurgt baade i Oslo og Stockholm,
fra de to Regeringer har faaet den Besked, som er udtrykt i Direktør Mohrs
Optegnelser. Hvorledes man samtidig fra
militære Myndigheder kan have givet en
anden, noget afvigende Besked, saavidt
jeg forstaar - jeg har jo ikke set den
og ikke hørt om den før nu - , det kan
jeg for min Del ikke sige noget om. J eg
kan jo kun bygge paa og maatte bygge
paa det, som den svenske Udenrigsminister og den norske Udenrigsminister svarer paa de Spørgsmaal, som vi herfra
stillede dem.
Søren P. Larsen: Dr. Munch sagde
med Hensyn til, hvilket Indtryk Gesandtens Indberetninger havde gjort, at de
øvrige Ministre havde samme Vurdering.
Det maa jo naturligvis være saaledes, at
det fortrinsvis er Udenrigsministeren, der
redegør for Situationen over for de Ministre, der tages med paa Raad, og det er
vel heller ikke saaledes, at de øvrige Ministre har Adgang til Dokumenter, saa
jeg mener, at Hovedansvaret, og ogsaa
Hovedansvaret for Vurderingen, maa
ifølge Sagens Natur ligge hos Udenrigsministeren. Derfor synes jeg, at dette, at
de øvrige Ministre havde samme Vurdering, ikke betyder saa meget, for det er
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dog den Minister, der har dette Embedsomraade, som har Hovedansvaret.
P. Munch: Ja, det er klart, at Ansvaret altid vil hvile paa mig. Hvad angaar Kendskabet til de paagældende Aktstykker, er de jo oplæst i Ministermøder,
og hvis nogen havde ønsket at læse dem
igennem, kunde der selvfølgelig ikke
have været noget i Vejen for det. Det
fremkom der ikke noget Ønske om. Og
dertil kan jeg føje, at jeg har allerede
sagt i Gaar, at Indtrykket, som de andre
fik, var mere usikkert end det Indtryk,
som jeg fik af alle Meddelelserne, og det
var det, der bevirkede eller i hvert Fald
bidrog til det Ønske, der var hos de andre Ministre om, at hele Sagen skulde
belyses nærmere, før man fra Ministeriets Side tog nogen Art af Beslutning i
Forbindelse dermed.
Uiermind: Disse to Meddelelser fra
Svenskerne den 5. April, hvor Gesandten
lader sige, at det er »en gammel Historie«, medens en Militærattache eller en
Sekretær i den svenske Legation giver en
meget foruroligende Meddelelse, maa jo
blive - saaledes staar det for mig - et
af de dunkle Punkter i Kommissionens
Beretning. Jeg vil derfor gerne spørge,
om man kan faa oplyst Tidspunktet for
Henvendelsen fra Direktør Mohr til den
svenske Gesandt og denne Samtale, saa
man kan se, om der maaske er sket en
Udvikling i Løbet af Dagen. For det er
dog ganske utroligt, at den svenske Gesandt skulde sige, at det var en gammel
Historie, medens paa samme Tid en af
hans Embedsmænd henvendte sig til en
Embedsmand i Marineministeriet og gav
en anden Meddelelse.
P. Munch: Direktør Mohrs Henvendelse kan jeg nogenlunde tidsfæste. Den
er, saavidt jeg kan tænke mig - og det
tror jeg maa være rigtigt - , sket, efter at
vi havde haft Ministermøde. Vi havde jo
Ministermøde Kl. 11, og da 'jeg kom tilbage derfra, har jeg sikkert bedt ham
om at spørge de to Gesandter. De spurgte
saa i deres Hovedstæder, og Svaret forelaa før Ministermødet Kl. 14.30, saa jeg
maa antage, at Hr. Mohr har talt med
dem - det kan man ogsaa regne ud af
disse Ting her - mellem Kl. 12 og Kl.
14.30, deromkring. Med Hensyn til Meddelelsen til de militære Myndigheder, der
aItsaa ikke er kommet fra dem til mig,
har jeg jo ikke nogen Viden om, paa
hvilket Tidspunkt den er kommet.
Uiermind: Henvendelsen til Marineministeriet er, saavidt jeg forstaar, kom-
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met om Eftermiddagen. - De brugte før
det Udtryk, at man tilsidesatte ikke de
Beretninger, der var givet af Kammerherre Zahle, men man vurderede dem.
Jeg kan nu ikke se andet, end at man tilsidesatte dem i enhver Henseende, for
jeg kan ikke læse det anderledes, end at
det var Kammerherre Zahles Hensigt at
søge at bibringe Dem som Udenrigsminister en virkelig Forstaaelse af den meget
alvorlige Situation, og det har vel ogsaa
været Kammerherre Zahles Mening, at
det maatte medføre Foranstaltninger. Vi
har forstaaet paa det, vi har hørt fra
Kommandørkaptajn Kjølsen i hans Forklaring for Kommissionen, at man i Gesandtskabet i Berlin var optaget af at se,
hvilke Reaktioner Indberetningerne medførte i Danmark, og jeg kan ikke se Udviklingen anderledes, end at man helt har
sat Kammerherre Zahles Beretninger til
Side. J eg vil derfor gerne spørge, om der
alligevel ikke skulde være nogen Grund
til, at man vurderede Kammerherre
Zahles Oplysninger saa ringe, som man
gjorde.
P. Munch: Der forelaa ikke nogen
saadan Grund, og hverken jeg eller
nogen af de andre Ministre vurderede
hans Oplysninger ringe. Det gjorde vi
ganske afgjort ikke. At man dernede var
optaget af, hvilke Reaktioner det medførte i Danmark, har jeg forstaaet gjaldt
Kommandørkaptajn Kjølsen; jeg har ingen Vidnesbyrd om, at Kammerherre
Zahle havde Tanker i den Retning, men
han har fremhævet, at Situationen var
alvorlig, hvad vi alle gik ud fra allerede
af den Grund, at Faren var blevet saa
stor for Sverige og Norge. Dengang regnede jo alle med, at det hele samlede
sig om Sverige og Norge, der gentagne
Gange havde Henvendelser fra Vestmagterne, som ogsaa Tyskerne beskæftigede
sig meget stærkt med, hvorimod der
hverken fra Vestmagterne eller fra tysk
Side var kommet den mindste Antydning
af Henvendelse til Danmark, hverken
dengang eller tidligere under Krigen,
vedrørende vort Beredskab eller vedrørende vor Politik. De andre Landes Politik over for Neutralitetskrænkelser havde været Genstand for Klager. Det gjaldt
ikke Danmarks Politik, hverken paa det
ene eller paa det andet Tidspunkt. Men
at Situationen i det hele taget var alvorlig, og at Begivenheder, som muligvis
kunde indtræde i de to andre Lande,
kunde være farlige for os, var vi jo alle
paa det rene med. At det ikke førte til
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hurtigere Beslutninger, men til Ønsket
fra Ministeriets Medlemmer om at faa
Spørgsmaalene nærmere belyst, før man
besluttede sig til noget, er jo en given
Ting og fulgte baade af Indholdet af de
Meddelelser, der forelaa, og af de Oplysninger, der i øvrigt var kommet til vor
Kundskab. - Spørgsmaalet om Tidspunktet for denne Henvendelse kan for
det første ikke spille nogen Rolle for vore
Beslutninger dengang, da vi intet har
vidst om den i Udenrigsministeriet, og
for det andet bekræfter den svenske og
den norske Gesandt over for mig endnu
om Mandagen den Opfattelse, som de
havde fremført paa deres Regeringers
Vegne allerede om Fredagen. Jeg havde
jo faaet det ordnet saaledes, at de nordiske Gesandter kom til mig sammen hver
Mandag en Tid før de andre Gesandter
kom, og vi holdt en fælles Drøftelse, og
en saadan fælles Drøftelse havde vi ogsaa Mandag den 8. April.
formanden: Nu har vi drøftet dette
i en halv Time, og efter Dr. Munchs Udtalelser synes jeg Sagen ligger helt klar.
J eg maa nu henstille, at man fatter sig
ganske kort.
Rager: Med Hensyn til Tidspunktet
for Henvendelsen eller Oplysningen fra
det svenske Gesandtskab sagde Hr. Hjermind, at det var om Eftermiddagen, den
kom til Marineministeriet. Det er forkert.
Der staar udtrykkeligt: »Samme Dags
Formiddag modtog Søværnskommandoen
gennem den svenske Legation i København Meddelelse fra den svenske Forsvarsstabe o. s. v. Det var a1tsaa om Formiddagen; det maa vi sørge for at faa
indført paa dette Sted i Referatet.
Kristen Amby: Saadan staar det det
ene Sted; det andet Sted, i Admiral Rechniizers Indberetning, staar der: om Eftermiddagen. Saavidt jeg forstod Dr.
Munch før, sagde De: ja, man var maaske nok klar over, at man nede i Gesandtskabet, a1tsaa Kommandørkaptajn
Kjølsen og maaske ogsaa andre, var interesseret i, hvilke Reaktioner Meddelelserne fremkaldte i Danmark, men man
havde ikke Indtrykket af, at Kammerherre Zahle selv var det. Saaledes forstod
jeg Dr. Munch. Men i selve Aktstykket,
a1tsaa i det efter Dr. Munchs Mening
mere beroligende Dokument af 5. April,
siger Kammerherre Zahle - og jeg mener det er meget stærkt, naar en Diplomat siger det saaledes: »Øieblikket turde
derfor, efter min ærbødige Formening,
være inde til snarest at tage under den
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grundigste Overvejelse, hvad der - under de forskellige mulige Gradationer i
Situationens Udvikling - vil være at
Ioretage«. Det er a1tsaa Gesandten selv,
der her i Realiteten, saaledes som man
nu gør det som Diplomat, henstiller til
Regeringen paa Grundlag af de Indberetninger, han er kommet med, at foretage under de forskellige Situationer et
eller andet. A1tsaa har i Virkeligheden
Kammerherre Zahle haft den samme
Mening, som aabenbart Dr. Munch er
klar over at andre, i hvert Fald Kommandørkaptajn Kjølsen, har haft: at
man var meget bekymret for at se, hvilke
Reaktioner det vilde fremkalde i Danmark. Ellers vilde han ikke sige dette,
ligefrem henstille til Regeringen, at der
foretoges et eller andet.
Ujermind: Dette Citat viser klart, at
ogsaa Kammerherre Zahle interesserede
sig for Reaktionerne. For det andet vil
jeg sige til Hr. Rager, at jeg er helt klar
over den Diskussion, vi havde i lang Tid
i Kommissionen om, hvorvidt denne Henvendelse kom om Formiddagen eller Eftermiddagen. J eg citerer fra Viceadmiral
Rechnitzers Beretning, hvor der Side 00
staar, at om Eftermiddagen fik en af Søofficererne denne Meddelelse.
P. Munch: Naar Hr. Amby mente, at
vi dengang var klar over, hvilke Reaktioner Kommandørkaptajn Kjølsen ønskede - jeg forstod, at dette var Hr.
Ambys Opfattelse - , saa er det ikke Tilfældet. Kommandørkaptajnens Ønsker
om Mobilisering, som jeg forstaar han
har haft, har jeg ikke kendt før langt senere. De findes i hans nu offentliggjorte
Pjece, og den har jeg ikke kendt noget til
dengang. Men det berører for saa vidt
ikke Hovedspørgsmaalet om Kammerherre Zahle. Vi er fuldkommen enige om,
at Kammerherre Zahle opfattede Situationen som meget alvorlig og lagde os det
paa Sinde, og de grundige Overvejelser,
som han anbefalede os at foretage, dem
foretog vi i de Dage lige fra det første
Øjeblik, da vi havde faaet hans Indberetning den 4. April om Aftenen. Det har
jeg gjort indgaaende Rede for baade i
min skriftlige Beretning til Kommissionen og i vore Samtaler her i Gaar.
formanden: Saa gaar vi over til det
næste Spørgsmaal: Blev Dr. Munch ikke
gjort bekendt med Kjølsens Indberetning
af 5. April 1940?
P. Munch: Jeg har, saa vidt jeg kan
tænke mig, ikke den Gang faaet Hr.
Kjølsens Indberetning til Marinemini-
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steriet af 5. April, og har ikke siden set
den andetsteds end i den af Hr. Kjølsen
nu udgivne Pjece. Havde jeg faaet den,
havde jeg maattet kunne huske det, men
her gælder altsaa noget lignende som ved
Indberetningerne af 8. Januar og 13. Februar 1940. Jeg har igen søgt at finde
ud af, hvorledes det kan være gaaet til,
men forgæves.
Der fremkom i Gaar, da vi vekslede
Ord om det, nogle Bemærkninger, som
maaske, tænkte jeg paa bagefter, kunde
give det Indtryk, at Arkivarens Opgave
i et saadant Tilfælde var større, end den
virkelig er. Det, Arkivaren skønner over ,
er, til hvilket Kontor de forskellige Indberetninger skal gaa, og saa skønner det
paagældende Kontor over, hvorledes de
skal behandles. Det dukkede op i min
Bevidsthed bagefter, at der maaske kunde være fremkommet en Misforstaaelse,
saa jeg griber Lejligheden til at understrege dette.
Det staar ogsaa for mig som meget
vanskeligt at forstaa, at vi ikke har set
disse Indberetninger, at jeg ikke har set
dem , og at de højere Embedsmænd heller
ikke mindes at have set noget saadant.
J eg har derfor til mit yderste presset min
Hukommelse med Hensyn til den Mulighed, at der skulde kunne dukke et eller
andet op, som kunde give mig det Indtryk, at jeg havde set dem, men det er
ikke lykkedes mig at faa blot den svageste Forestilling frem i min Bevidsthed
derom.
Oluf Pedersen: Maa det ikke være
saadan, at hvis det er Sager, der vedrører det udenrigsministerielle, havde det
været naturligt, at Gesandten havde indberettet til Udenrigsministeriet? Er det
ikke først og fremmest en Marineattaches Opgave at undersøge det militære,
at undersøge Vaabenarter og hvad dertil hører? Der maa være en Misforstaaelse, ogsaa fra Gesandtskabets Side, Beretningen gik kun til Udenrigsministeriet som Kopi.
P. Munch: Med Hensyn til Indberetningen af 5. April fra Kommandørkaptajn Kjølsen var Indholdet i alt væsentligt det samme som Kammerherre Zahles Indberetning fra den foregaaende
Dag. Kammerherre Zahle havde altsaa
indberettet derom, dertil havde Kommandørkaptajn Kjølsen knyttet nogle
personlige Bemærkninger. Andet var der
ikke i Indberetningen af 5. April. I de
andre Tilfælde er det saaledes, at Kammerherre Zahle ikke har omtalt dem i
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sine Beretninger, og derfor maa han vel
antages at have haft den Opfattelse, at
det var tilstrækkeligt, om dette gik til de
militære Myndigheder, og han har ikke
givet det en saadan udenrigspolitisk
Rækkevidde, at han har indberettet
om det.
Arnth Jensen: I Dr. Munchs Beretning staar der, at om Lørdagen den 6.
April havde Statsministeren og Dr.
Munch en Samtale med Kongen om de
Oplysninger, der forelaa. Jeg vil gerne
spørge Dr. Munch: Erindrer De, paa
hvilket Tidspunkt af Dagen denne Samtale foregik?
P. Munch: Jeg maa antage, det har
været efter Ministermødet. Ministermødet var Kl. 10 om Lørdagen, og Kongen
plejede at tale med os et Kvarter over
elleve eller halv tolv, saa jeg maa antage,
det har været ved den Tid.
Arnth Jensen: Naar jeg spørger om
det, er det fordi jeg ønsker oplyst, om
De og Statsministeren paa det Tidspunkt
var bekendt med General Priors Ønske
om Indkaldelser, og om det blev forelagt
Kongen.
P. Munch: Det staar under det næste
Spørgsmaal, ikke sandt?
Arnth Jensen: Naa, ja, det er, fordi
det staar under Afsnittet vedrørende
Lørdagen.
Formanden: Dette Spørgsmaal lyder
saaledes: Fik Udenrigsministeren den 6.
April 1940 Meddelelse om, at ogsaa Chefen for Generalkommandoen havde fremsat Forslag om Indkaldelse?
P. Munch: Jeg kan svare paa Hr.
Arnth Jensens Forespørgsel i den Henseende. Efter Ministermødet havde Forsvarsministeren sin Samtale med de militære Myndigheder, jeg tror, det er oplyst i en af de militære Beretninger, at
det var ved halv tolv Tiden eller saadan
noget lignende, det vil med andre Ord
sige, at den Samtale foregik paa det
Tidspunkt, da Statsministeren og jeg var
hos Kongen, saa paa det Spørgsmaal kan
jeg svare: Vi kan ikke have kendt noget
dertil.
Om selve Spørgsmaalet, som det er
formuleret, kan jeg svare, at saa vidt jeg
ved, talte jeg ikke den 6. April med Forsvarsministeren efter den Samtale, han
den Dag havde med Chefen for Generalkommandoen, og hvor der var nævnt
Tanker om Indkaldelse til Øvelse i 14
Dage, hver Gang af to Aargange og i alt
tre Gange.
Arnth Jensen: Dr. Munch mener alt-
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saa, at Kongen heller ikke den Dag har
faaet Besked om det.
P. Munch: Vi har ganske sikkert ikke
kunnet tale med Kongen om det den Dag.
Formanden: De to næste Spørgsmaal
kan tages under eet. De lyder saaledes:
Hvorledes kan det forklares, at Udenrigsministeren den 8. April, hvor han
saa godt som hele Dagen og Aftenen deltager i Møder om Situationen, først modtager Gesandtens Indberetning, efter at
alle Møder er sluttet, skønt Indberetningen allerede er i Udenrigsministeriet om
Aftenen? Hvorfor blev Indberetningen
ikke fra Udenrigsministeriet bragt over
til Ministermødet? og: Hvorfor lod Dr.
Munch ikke Zahles Indberetning af 8.
April gaa videre til Statsministeren og
Forsvarsministeren?
P. Munch: Jeg kan svare paa dette
Dobbeltspørgsmaal, at Kammerherre
Zahles Indberetning er naaet Udenrigsministeriet, efter at jeg var taget til Partiformandsmødet, som afholdtes Kl. 20.
Direktør Mohr havde, efter hvad han
har meddelt mig, ikke set den, da han
efter Mødet med Partiformændene var
ovre i Rigsdagen til Samtale med de 4
Ministre. J eg saa Indberetningen, da jeg
vel ved 23-Tiden kom fra Ministermødet
til Udenrigsministeriet for at tage hjem.
Det er min Opfattelse, at Indberetningens
Indhold ganske svarede til Indholdet af
de tidligere Indberetninger. Det Punkt
deri, der vel nu bagefter vækker Interesse, er den Efterskrift, der omtaler, at
den svenske Gesandt havde sagt, at Planerne skulde gaa ud paa en hel eller delvis Besættelse af Danmark og Norge. Dette var imidlertid det samme, der var
meddelt allerede den 4. April. I Mellemtiden var kommet de foruroligende Oplysninger om Mineudlægningen ved N 01'ge, de tyske Skibsbevægelser mod Nord
gennem Kattegattet og Troppebevægelserne i Sydslesvig, der alle ligesom Indberetning fra 4. April var meddelt baade
ved Ministermødet og ved Partiformandsmødet. Jeg kunde da ikke tænke
mig, at den nævnte Efterskrift kunde
være tilstrækkeligt Grundlag for den
Nat at søge ny Forhandling optaget med
alle eller nogle af Deltagerne i de foregaaende Forhandlinger. Direktør Mohr
har sagt mig, at han først saa Indberetningen kort før, jeg kom tilbage fra
Ministermødet, saa at han ikke havde
Lejlighed til at sende den over til dette.
Arnth Jensen: Er det ikke en underlig Forretningsgang, naar man ved, hvor
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spændt Situationen er, at den Embedsmand, der modtager den Indberetning,
ikke øjeblikkelig alarmerer enten Direktør Mohr eller Udenrigsministeren?
P. Munch: Saa vidt Hr. Mohr kan
oplyse, blev den modtaget enten af en
Vagt eller af et Bud, og vedkommende
har lagt den ind paa mit Bord, idet man
regnede med, at jeg i Løbet af Aftenen
vilde komme til Udenrigsministeriet. J eg
kom der først sent, fordi vi havde dette
Partiformandsmøde, og fordi vi umiddelbart derefter gik over i Statsministeriet
til Ministermøde.
Arnth Jensen: De har altsaa ikke, Dr.
Munch, givet Ordre til, at hvis der kom
ny Indberetning fra Gesandtskabet, skulde De øjeblikkelig have den?
P. Munch: De foregaaende Dage havde vi faaet Meddelelse om, at der vilde
komme Indberetninger, og disse Indberetninger var der givet Besked om at
lade gaa videre saa hurtigt som muligt.
Den Dag har vedkommende Mand altsaa
ment, at den hurtigste Fremgangsmaade
var at lægge den ind paa mit Bord til
mig. Hr. Mohr var optaget af Forhandlinger og Telefoneringer, bl. a. var han
ovre ved dette Møde i Rigsdagen umiddelbart efter Partiformandsmødet, og efter det telefonerede han med den tyske
Minister for at give det Svar, som Kommissionens ærede Medlemmer kender, og
derfor kom han først sent i Viden om,
at der inde paa mit Bord laa en saadan
Beretning.
.
Arnth Jensen: Var Ministersekretæren heller ikke til Stede i Ministeriet den
Aften, naar man vidste, hvor urovækkende det hele var?
P. Munch: Ja, jeg tør ikke sige, om
Ministersekretæren har været der, jeg
husker end ikke, hvem der var Ministersekretær paa det Tidspunkt, men der var
en Vagt, som har lagt Beretningen ind
til mig, og det har man anset for at være
den hurtigste Fremgangsmaade.
Westermann: Jeg vil gerne spørge,
om det vil kunne oplyses, hvornaar denne Meddelelse og Indberetning fra Kammerherre Zahle er kommet til København, det maa man formentlig kunne
faa oplyst, og dernæst vil jeg gøre opmærksom paa, at Dr. Munch ikke har
besvaret det sidste Spørgsmaal: Hvorfor
lod Dr. Munch ikke Zahles Indberetning
af 8. April gaa videre til Statsministeren
og Forsvarsministeren samme Aften,
uanset at Klokken var elleve?
P. Munch: Jeg mener rigtignok, at
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jeg har besvaret det Spørgsmaal ved at
sige, at da den Beretning indeholdt i alt
væsentligt det samme som de foregaaende Beretninger, hvortil der var føjet
denne Efterskrift, gik jeg ud fra, at den
ikke føjede noget saadant til, at det kunde give Grundlag for atter at søge Forhandling med Deltagerne eller nogle af
Deltagerne i det foregaaende Møde. Alle
maa erindre, at Mandag den 8. om Aftenen var man her først og fremmest
optaget af Begivenhederne ved Norge og
Sverige, de store Skibsbevægelser op
igennem Kattegat nordpaa og endelig
den Bevægelse, der var foregaaet med
tyske Soldater i Sydslesvig, hvor man
gjorde to forskellige Opfattelser gældende, men hvad enten man byggede paa
den ene eller den anden, er det klart, at
man var i allerhøjeste Grad optaget deraf, og alt dette var drøftet baade i Partiformandsmødet og i Ministeriet, og der
var efter mit Skøn ikke i den Indberetning, som jeg fik sendt om Aftenen, noget, der kunde forandre de Resultater,
man her var kommet til.
Westermann: Jeg forstaar ikke, Dr.
Munch, at det i en saadan Situation
skulde kunne ses som noget tilsvarende.
Den 4. forelaa der ingen direkte Trusel
imod Danmark, medens der den 8. om
Aftenen forelaa en Trusel: Der var stærke Troppekoncentrationer lige Syd for
vor Grænse. Alle de Forhandlinger, der
havde været i Løbet af hele Dagen Mandag den 8., tydede i Retning af, at man
var alvorlig foruroliget og meget stærkere end tidligere, hvor det var meddelt
fra Marineattacheen. Nu oplyses det, at
den svenske Gesandt personlig møder hos
den danske Gesandt og siger, at han har
det ikke som et Rygte, at de tyske Planer
gaar ud paa en hel eller delvis Besættelse
af Danmark. At man under de givne Omstændigheder kan være noget saadant
overhørig og parallellisere den Beretning
med Beretningen af 4., forekommer mig
helt ufatteligt.
Kristen Amby: Naar man tog den
Stilling man gjorde fra Regeringens og
ogsaa fra Udenrigsministerens Side den
8. om Aftenen i Partiformandsmødet og
i det efterfølgende Ministermøde, skyldes
det - det tror jeg er klart, at man vilde
undgaa at provokere noget ved at foretage Indkaldelser eller Forskydninger af
Tropper. Det er et Motiv, som ligger
aabent i Dag, men det, jeg ikke forstaar,
Dr. Munch, er dette, at det paa det Tidspunkt - jeg forstaar ikke den Maade,
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hvorpaa Dr. Munch læser den Indberetning, heller ikke paa et senere Tidspunkt
end dette Møde, hvor det næsten maa
være saa sikkert, som noget kan være, at
nu kommer det, uanset om vi har provokeret Angrebet eller ej - ikke giver Anledning til, at Dr. Munch taler med Forsvarsministeren og i øvrigt de militære
Chefer; nu er Situationen en anden end
for bare et Par Timer siden, da haabede
vi ved vor Tilbageholdenhed, ved at lade
være at provokere, at kunne afværge et
Angreb, men nu kommer Meddelelsen fra
den danske Gesandt paa en særlig Maade, det er yderligere understreget, at vi
næsten ikke kan have nogen Mulighed
for at undgaa det. Jeg kan i hvert Fald
ikke forstaa, selvom Dr. Munch personlig maatte vurdere, at der endnu var en
Chance, at det ikke giver Anledning til
paa ny at henvende sig til Statsministeren, Forsvarsministeren og i øvrigt til de
militære Chefer.
P. Munch: Det, der stod i den Efterskrift, var meget nøje det samme, der
havde staaet i Beretningen af 4. April,
nemlig, at Planerne skulde gaa ud paa
en hel eller delvis Besættelse af Danmark
og Norge - jeg tror, der bruges den Vending, at Planerne skulde gaa ud derpaa
- , den forekom mig ikke ny; det var
det, vi havde drøftet hele Aftenen, baade
i Partiformandsmødet og i Ministermødet.
Endelig kan jeg til Hr. Amby sige,
at han har fuldkommen Ret i, at den Betragtning, der spillede Hovedrollen for
os, var den: Det ser efter alt, hvad der
foreligger, ud til, at Tyskerne foretager
en Aktion rettet mod Norge eller den
fransk-engelske Flaade, som maa formodes at være i norske Farvande; hvis
vi her i Danmark foretager militære
Indkaldelser, foreligger der to Muligheder: Den ene er den, at Tyskland paa
Forhaand har besluttet en Aktion mod
Danmark, over for hvilken der vel er megen Tvivl, og i saa Fald kan det ene eller
det andet Skridt fra vor Side ikke gøre
hverken fra eller til. En Aktion maa da
antages at komme meget hurtigt. En Mobilisering, selv en Indkaldelse af Sikringsstyrken, kunde kun blive en ren Demonstration, man vilde finde de danske
Soldater paa Vej, begyndende at være
paa Vej eller forberedende sig til at være
paa Vej; at samle en Styrke, der betød
noget, var paa Forhaand i sig selv fuldkommen udelukket, og at man fra tysk
Side skulde lade sig afholde fra en Ak-

663

tion af Hensyn til, at man i Danmark
foretog Indkaldelser, maatte man anse
for overordentlig utroligt. Den anden
Mulighed var den, at Tyskland ikke havde taget nogen Beslutning om en Aktion
mod Danmark. Det var jo Opfattelsen her,
at en saadan var meget vanskelig at forstaa; Kammerherre Zahle havde i sin
Beretning stadig fremhævet Vanskeligheden ved at forstaa den Fordel, Tyskerne kunde antages at have derved; men vi
gik jo ud fra, at i det Øjeblik Danmark
foretog Indkaldelser, vilde Betragtningen
i Tyskland være den : Nu stiller Danmark
sig i Stilling til at optræde i Forbund
med eller i Forstaaelse med Norge og
Vestmagterne, og dette vilde øjeblikkelig
fremkalde det Angreb paa Danmark, som
vi i det mindste haabede at kunne undgaa, vel vidende, at afværge det kunde vi
ikke; og dette, at vi ikke kunde afværge
det, tror jeg, maa være forstaaet af alle,
der tænker paa, hvilke Hærmasser der
var til fri Raadighed for Tyskland paa
det Tidspunkt, og den Maade, hvorpaa
disse Hærmasser kort Tid efter blev anvendt overfor Lande med meget, meget
store Indkaldelser, Holland og Belgien
og derefter Frankrig, der længe havde
været i Krig med Tyskland.
Kristen Amby: Ja, Dr. Munch, hvis
den Betragtning fastholdes - og det gør
den jo -, kan jeg ikke fortsaa, at man
ikke fra Regeringen, og meget presset
dertil af Udenrigsminister Munch, lader
Hærens Afdelinger faa den Ordre, at
kommer der et Angreb, kommer der en
Overskridelse af Grænsen fra Tyskland,
maa man ikke kæmpe - for det er i Virkeligheden et Slags Mord; naar man paa
Forhaand siger, at hvis Tyskland vil angribe os, kan vi ikke forsvare os, og vi vil
heller ikke forsvare os, forstaar jeg ikke,
at man saa ikke giver den klare Besked
til Hæren dernede: Værs'go! I maa ikke
kæmpe. J eg har ikke det Indtryk, at det
var Regeringens Mening, jeg tror, Regeringens Mening var den - i alt Fald fik
jeg det Indtryk ved Partiformændenes
Udtalelser, som vi kender nu - , at kom
der en Overskridelse af Grænsen, skulde
man kæmpe, selvom man var klar over,
at Udsigterne i en saadan Kamp maatte
være haabløse. Men det er ikke det, der er
det afgørende. J eg synes, at naar der
kommer en ny Indberetning, og den har
den Forskel fra Indberetningen den 4.,
at medens der i Indberetningen den 4.
endnu ikke foreligger noget om Troppekoncentrationer i Sydslesvig, der forelig-
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ger Skibssamlinger, er der nu sket dette,
at Skibene er gaaet til Norge, og tyske
Styrker er paa Vej mod Grænsen, og den
svenske Gesandt siger yderligere: Nu vil
det ske - saa havde der været al Grund
til at foretage noget.
P. Munch: Netop efter at alt dette
var sket, og alt dette havde foreligget til
fuldstændig Drøftelse mellem dem, der
var samlet den Aften fra Regering og
Rigsdag, kunde den enkelte Efterskrift i
den paagældende Indberetning ikke føje
noget nyt til, som kunde gøre Situationen
anderledes, end den havde været, da vi
drøftede den i Forvejen.
Med Hensyn til den Tanke paa Forhaand at give Ordre til overhovedet ikke
at gøre Modstand maa jeg svare, at der
forelaa jo i hvert Fald den Mulighed, at
der foregik den ene eller den anden Art
af Neutralitetskrænkelse, over for hvilken man efter de almindelige Regler var
forpligtet til at sætte sig til Modværge,
indtil det var klart for Regeringen, at
Afværgelsesforsøg var haabløse. Dette
blev klart om Morgenen eller Natten til
den 9. April, og paa Grundlag deraf blev
Beslutningen taget af Kongen og de andre, der var forsamlet paa Amalienborg
den Morgen. J eg føler mig overbevist om,
at der ikke om Aftenen den 8. vilde have
kunnet være blot nogenlunde Samling i
Danmark mellem de forskellige Retninger om dette at give Forhaandsordre om,
at ingen Modstand maatte ydes; noget
helt andet er, naar den Situation foreligger, at det er aldeles givet, at Modstand
er haabløs, og at Forsøg paa Modstand
betyder omfattende Ødelæggelse af By og
Land og alt, hvad dermed stod i Forbindelse.
lIartvig frisch: Jeg vil gerne stille et
Spørgsmaal til Dr. Munch i Tilknytning
til dette. Jeg giver Dr. Munch fuldkommen Ret i, at den Passus, der er tilføjet,
intet ændrer i det Grundlag, vi havde ved
Partiformandsmødet. J eg deltog selv i
det Partiformandsmøde, hvor vi fik de
foruroligende Meddelelser fremlagt af
Udenrigsministeren. Ingen af os, der var
til Stede, var ikke yderst foruroliget. Nu
sætter jeg, at dette Brev var bragt over
til os, mens vi havde dette Møde; der
kunde ikke ved den Passus været givet
Billedet et Særpræg af mere foruroligende Karakter. Dr. Munch liavde netop
fremhævet som en af de karakteristiske
Ting for Materialet, der var fremlagt for
os, at det var første Gang, Danmark var
nævnt udtrykkeligt. J eg vil derfor gerne
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stille det Spørgsmaal, om det ikke er
Udenrigsministerens Opfattelse, at alle
vi, der deltog i Partiformandsmødet,
naar vi stod over for den alvorlige Mulighed af Aggression paa Danmark og tiltraadte Regeringens Beslutning om ikke
at indkalde Sikringsstyrken, blev ledet af
den ganske tydelige Advarsel, der var
givet af den tyske Gesandt; den paavirkede os alle, vi forstod alle, at det faktisk
var en Trusel, og at vi ved at foretage
det Skridt kunde bringe os i en Stilling,
hvorved vi gav Paaskud til noget, vi til
den yderste Grænse vilde søge at undgaa.
Man kan derfor ikke paastaa, at den
Meddelelse, hvis den var bragt over til
Mødet, vilde i mindste Maade have forstærket den uhyre Alvor, som prægede os
alle, den Frygt for Invasion, vi saa i øjnene. De Betragtninger, man fremfører,
og hvor man vil lægge en Slags Kløft
mellem disse to Ting, kan derfor ikke
gælde for os, som deltog i det Møde.
Endelig vil jeg sige, at jeg tror ikke,
at nogen, der var med til at træffe den
Beslutning, overhovedet vilde have kunnet tænke sig den Mulighed, som Pastor
Amby her fremhæver, at vi skulde have
givet Ordre til, at der ikke maatte kæmpes; tværtimod, efter et Ordskifte, der
fremkaldtes af en Bemærkning, jeg først
havde fremsat, og som Dr. Munch svarede paa, spurgte Hasle: Er det da Meningen, at der ikke skal kæmpes? hvorpaa Forsvarsministeren svarede: De Forholdsordrer, der er givet, ligger fast, og
hvis der sker en Overskridelse af Grænsen, vil der blive kæmpet. Jeg vil gerne
fremhæve dette. Det eneste i denne Sag,
der forekommer mig dunkelt, er, hvorfor
Flaaden slet ingenting gjorde; alt andet
ligger ganske klart efter de Overvejelser,
der blev anstillet, men det er unægtelig et
fuldkomment Hul i hele Historien, at
medens Alarmtilstand indtræder, som
bestemt i Partiformandsmødet, og alting
gaar, som det maatte gaa, naar Tyskland
virkelig havde Aggressionshensigt, saa er
der et Led, som falder fuldstændig ud,
nemlig Flaaden,
J eg vil gerne spørge, om den Betragtning, jeg her har fremført angaaende
Stemningen paa Mødet, ikke ogsaa er
Udenrigsministerens Indtryk?
P. Munch: Det Indtryk, Hr. Hartvig
Frisch har faaet af Partiformandsmødet
den Aften, falder fuldstændig sammen
med det Indtryk, de 4 Regeringsmedlem*) Se foran Sp. 567.
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mer, der deltog i Mødet, har faaet, og det
va r derfor af væsentlig Betydning ved
det umiddelbart derefter følgende Ministermøde.
Bomholt: Det forekommer mig, at
man fejlvurderer Kammerherre Zahles
Indberetning af 8. April, hvis man ikke
ser den i Relation til, hvad andet der
forelaa den paagældende Dag, bl. a. gennem Aviserne. Set med mine øjne indeholder praktisk talt alle de københavnske
Aviser den 8. April om Morgenen Artikler, der er lige saa alvorlige som Kammerherre Zahles Indberetning. J eg vil
endog skønne, at den ledende Artikel, der
findes paa Forsiden i »Berlingske Tidendee den Dag, er alvorligere end selve
Kammerherre Zahles Brev. Derfor kommer man paa Tanken om Nødvendigheden af at fremskaffe et Overblik over,
hvad der fandtes i Aviserne umiddelbart
forud for den 9. April, da disse Blades
Beretninger vil give et klarende Lys over
de Beretninger, der i øvrigt fremkom fra
Kammerherre Zahle. Maa jeg i øvrigt
gøre opmærksom paa, at Minister Moh-r
i en Skrivelse i Tilknytning til Spørgsmaal vedrørende Oberst Hartz'*) Afhøring har skrevet, at der i Kammerherre
Zahles Brev staar, at Destinationshavnen
skulde naas den 11. April. Minister Mohr
bemærker dertil, at det kunde tyde paa,
at Destinationsstedet laa hinsides Danmark.
Kristen Amby: Min Bemærkning før
var ikke et Forslag, det vil jeg dog gerne
have præciseret. Nej, den var fremkaldt,
fordi Dr. Munch nævnte, at en af de to
Muligheder var, at Tyskland havde bestemt sig til en Aggression mod Danmark, og saa kunde man ingenting gøre,
men at man haabede længst muligt, at
man ikke havde bestemt sig til en saadan
Aggression, og at man derfor intet vilde
foretage, der kunde fremkalde den. Naar
jeg saa føjede det til, jeg gjorde, saa er
det, fordi Dr. Munch siger: Hvis Aggression skal foretages, saa kan vi ikke kæmpe mod Tyskland, saa er det haabløst,
derfor maa det opgives. Dertil svarer jeg:
Ja, men Kammerherre Zahles Brev af
8. April mener jeg maatte give den Forestilling, at nu kommer Aggressionen,
ikke bare, at der er Mulighed for, at den
kommer, men at der er næsten 100 pflt.e
Sikkerhed, og saa er det, jeg siger: Var
det saa ikke Meningen, at man vilde
kæmpe? Dr. Munch siger: Nej, hvis det
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er Aggression, vil man ikke kæmpe. Jeg ken ind i Sønderjylland maatte afgive.
har forstaaet det saadan, at hvis der vir- Naar Hr. Hartvig Frisch sagde, at alle
kelig kom en Aggression, som man ikke var foruroliget i det Formandsmøde, der
kunde afværge, skulde der kæmpes, og blev holdt den 8. om Aftenen, saa er dette
naturligvis ikke bare kæmpes med de til- efter de Rapporter, vi har faaet, rigtigt
fældige smaa Styrker, man havde, for for saa vidt angaar de konservative Meddet var ingen Kamp, det var Demonstra- lemmer og Hr. Frisch, men man kan
tion, men kæmpes, saa langt man kunde, ikke sige, at Mødet var besjælet af Uro,
det vil sige, der maatte foretages i sidste for ved Mødets Afslutning blev der af
Øjeblik de militære Foranstaltninger, det Statsministeren formuleret en Udsendelse
var muligt at foretage, Troppeforskyd- til Ritzaus Bureau, som endte med, at
ninger og andet. Det er det, min Be- man vilde fortsætte den næste Dag, og
mærkning gik ud paa. Naar man havde at der intet foruroligende var i Situatiobesluttet i sit Sind, at hvis det virkelig nen. Udsendelse af denne Meddelelse genvar Aggression, burde der ikke kæmpes, nem Ritzaus Bureau blev forhindret af
saa kan jeg ikke forstaa, at man ikke de konservative Medlemmer netop med
traf de deraf flydende militære Foran- den Motivering, at man fandt, at der i
staltninger.
I høj Grad var noget foruroligende i SiArnth Jensen: Dr. Munch har flere tuationen..
...
.
Endelig vI.l Jeg sige, at det ligger
Gange fremhævet dette, at hvis man fore- I
tog sig noget i disse Aprildage med Hen- saaledes for m~g, at den Omstændighed,
syn til Beredskabet kunde det opfattes at Dr. Munch Ikke meddelte denne Indsom en Trusel mod 'Tyskland. Det første beretning .fra Gesandt. Zahle d~n. 8. om
Spørgsmaal jeg da gerne vil stille til Dr. Aftenen til henholdsvis Statsministeren
Munch, er dette: Da der var en spændt o~ Forsvarsministeren, i ~vert Fald ~ar
Situation mellem England og Norge, som givet Anlednm.g til, at. ~er Ikke blev givet
muligvis ogsaa kunde ramme os, tænkte noget Varsel til de mIlIt~re Værn, og at
man da ikke ogsaa paa, at man kunde det derfor maa falde tilbage paa Dr.
indkalde Tropper, hvilket jo ikke kunde Munch, at Besættelsen af København
være rettet mod Tyskland, men netop fandt Ste~ paa saa beskæmmende Maavilde være en Foranstaltning, der var de, som TIlfældet var.
truffet for at hævde den ligelige NeutraDartvig Frisch: Jeg vil gerne til Hr.
litet?
Arnth Jensen gøre den Bemærkning, at
Dernæst vil jeg gerne sige om det det, som jeg opdagede ved det ReplikSpørgsmaal, der nu har været fremme, skifte i Formandsmødet med Ministrene,
hvorvidt Formandsmødet den 8. April var, at jeg stod fuldkommen ene, ikke
ønskede, at der skulde have været fore- blev støttet, da jeg fremholdt disse Betaget Foranstaltninger, at det fremgaar tragtninger, og da jeg samtidig ser, at
jo tydeligt af Hr. Hartvig Frischs Beret- mine to Partifæller ogsaa giver til Kenning her til Kommissionen, at han i For- de, at de heller ikke vil tage denne Tanke
mandsmødet i hvert Fald var inde paa, videre op. Det er det, jeg udtrykker ved,
at man for Fremtidens Skyld ved den at hele Partiformandsmødet stillede sig
Maade, man skulde optræde paa, i hvert paa det Standpunkt, som Dr. Krag forFald maatte vise Verden, at vi vilde holde mulerede ved at sige, at det kan der ikke
os neutrale, men, skriver han videre, han være Tale om. Det var Spørgsmaalet om
var fuldstændig klar over under Mødet, Indkaldelserne, som kunde virke provoat de ledende Kræfter inden for Regerin- katorisk.
gen havde taget den afgørende BeslutMed Hensyn til, hvad der skulde
ning i Sagen ikke at foretage sig noget siges til Pressen, har jeg skrevet i mine
- naturligvis, føjer Hr. Frisch til, for Notater, som altsaa fuldkommen er Udat undgaa ethvert Skin af Provokation tryk for, hvad jeg stadig skarpt husker,
over for Tyskland. (Afbrydelse af Hart- at Stauning havde først lavet et Udkast
vig Friseh). Ja, det staar udtrykkeligt om Mødets Forløb, hvori forekom en Udher, at man rystede paa Hovedet, da De taleise om, at der var forordnet Alarmfremførte Deres Bemærkninger, og at De tilstand, men herimod indvendte Dr.
fik det Indtryk, at der var ikke noget at Munch, at Ordet vilde kunne have uhelstille op.
dige Følger. Det hang sammen med, at
Westermann: For mig ligger det saa- den tyske Gesandt ustandselig laa i Teledes, at Brevet den 8. maa ses paa den lefonen for at høre, hvordan det gik, idet
Baggrund, som de tyske Troppers Ryk- han fra sit Synspunkt var ængstelig for,
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at der skulde blive foretaget Indkaldelser. Over for en Formulering om, at Situationen ikke var foruroligende, som
Stauning havde kradset ned, gjorde
Hasle den foruftige Bemærkning, at hvis
der skete noget i Nattens Løb, vilde en
saadan Udtalelse gøre det hele latterligt.
Derfor enedes man om kun at udsende
en Meddelelse om, al Mødet havde været
afholdt og vilde blive fortsat næste Formiddag. Men det er ikke for mig et Indicium for, at Deltagerne i Mødet ikke
skulde have været fuldkommen klar over
Situationen.
Formanden: Nu maa denne Generaldebat mellem Medlemmerne være afsluttet. Vi vender tilbage til Spørgsmaalet.
Det er til Dr. Munch, Spørgsmaalene
skal rettes, og vi maa vente med den
indre Diskussion, til vi er færdige med
Afhøringen.
P. Munch: Maa jeg igen, tror jeg, det
maa siges at være, sige til Hr. Arnbys sidste Bemærkninger til mig, at det var paa
Forhaand udelukket, at man kunde give
en Forhaandsordre til ikke at modsætte
sig Angreb. Den vilde stride mod de Direktiver, som gjaldt for Hær og Flaade,
den vilde stride mod de Udtalelser, der
var fremkommet mellem Regeringen og
Rigsdagen i den foregaaende Tid, og
den vilde stride mod vore almindelige
Neutralitetsregler og følgelig kunne bebrejdes os fra Vestmagternes Side. Der
er en dyb og afgørende Forskel mellem
dette paa Forhaand at sige: vi gør overhovedet ikke Modstand, hverken mod det
ene eller det andet, og dette, naar Kendsgerningerne foreligger og det er klart
som Dagen, at der kun kan blive Tale
om ørkesløse Blodsudgydelser og Ødelæggelser, da at sige: I den Situation
fortsætter vi ikke, men søger at undgaa
dette. J eg tror ogsaa, at Kommissionens
ærede Medlemmer, hvis De tænker tilbage paa Stemningerne i Deres egen
Kreds i de Dage, vil være paa det rene
med, at havde vi i Partiformandsmødet
sagt til Forsamlingen: det er Regeringens
Opfattelse, at vi her i Aften skal udsende
en Ordre til overhovedet ikke at gøre
Modstand, saa vilde der have rejst sig
en samlet Modstand fra de forskellige
Retninger inden for Partiformandsmødet. J eg ved ikke, om den vilde have omfattet alle, men at den vilde have omfattet en meget stor Del af Repræsentanterne ved Partiformandsmødet, det nærer
jeg for min Del ikke den allerringeste
Tvivl om.
22
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Saa spurgte Hr. Arnth Jensen mig,
om vi ikke paa et tidligere Tidspunkt
burde have foretaget større Indkaldelser. Forholdet var jo dette, at ved de
Overvejelser, der havde fundet Sted allerede i Efteraaret, og som siden af og til
var fortsat, havde man inden for Regeringen været af den Opfattelse, at det
Beredskab, som vi med Rimelighed kunde have paa dette Tidspunkt, var de to
Aargange, der hele Tiden blev holdt inde
til Raadighed, og dette Spørgsmaal drøftedes med de andre Partier gennem 8
Mands Udvalget, og jeg har aldrig hørt,
at der der fra noget af Partierne fremkom Krav om, at der skulde foregaa forøgede Indkaldelser i den Situation, som
da forelaa. Natten eller Aftenen den 8.
April var jo forøgede Indkaldelser, forudsat at der kom et tysk Angreb, fuldkommen uigennemførlige. Der var jo ikke
den fjerneste Mulighed for dette.
Saa er der endelig rejst det Spørgsmaal, om man ikke kunde have givet de
militære Myndigheder et Varsel den Aften ud over det, de i Forvejen havde. Der
var jo den 8. April paa Grundlag af det,
der forelaa, blevet udtrykkeligt fastsat
gennem Forhandling hos Kongen højeste Alarmberedskab for de militære
Styrker. Jeg er bestandig gaaet ud fra,
at dette var gennemført i fuldt Omfang
for de militære Styrkers Vedkommende.
J eg har nu bagefter hørt, at man for
Flaadens Vedkommende mente, at dette
behøvede ikke at ændre den Tilstand,
der bestod i Flaaden, naar denne val'
inde til Sikringstjeneste. For Hærens
Vedkommende er Forholdet jo dette, at
man fra de militære Myndigheders Side
i Forstaaelse med Forsvarsministeren
paa Grundlag af de Efterretninger, som
forelaa, mente at kunne nedsætte dette
Alarmberedskab til næste Trin for at
skaffe Soldaterne Hvile, undtagen for
Sønderjyllands og Fredericias Vedkommende, og det er stadig for mig uden for
al Tvivl, at de Bemærkninger, der gentog Meddelelserne fra den 4. April i Indberetningen den 8. April, føjede intet til,
som kunde være mere foruroligende end
de Efterretninger, som de militære Myndigheder og vi andre havde i Løbet af
Dagen den 8. April. Dertil kan føjes dette, at der jo ikke er Tvivl om, at Mødet
den 8. om Aftenen var i høj Grad præget af Uro, og den Stemning, der gjorde
sig gældende, kunde ikke være blevet
ændret til en stærkere Uro med nye Beslutninger, selvom man havde kendt, at
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den svenske Gesandt havde gentaget det,
som var meddelt os fra svensk Side, fra
det svenske Gesandtskab, gennem Marineattacheen den 4. April, og hvorom
Kammerherre Zahle i den mellemliggende Tid Gang paa Gang havde talt med
den svenske Gesandt.
Kristen Amby: Dr. Munch har nu
flere Gange og sidst til Hr. Arnth Jensen sagt, at der ikke kom Krav fra Partierne angaaende det ene eller det andet.
Ja, det er nu Regeringen, der regerer og
afgør, om en Ting bliver gjort eller ikke,
og ikke noget Krav fra Partierne. Det
afgørende er naturligvis, hvad Regeringen skønner, og Regeringen har altsaa
under de forskellige Situationers Udvikling ikke skønnet, at der skulde ske noget, men det er da ikke Regeringen, der
skal sidde og vente, til der kommer Krav
fra Partierne!
Det er det ene, jeg vilde sige. Det
andet er henvendt til Hr. Hartvig
Frisch. J eg er vel klar over, at der i
Formandsmødet, som der nu har været
talt saa meget om, var en almindelig
Ængstelse og Uro, og at man vel ogsaa
maatte kunne regne med, at noget i alt
Fald kunde ske, men ved at undlade at
gøre det, som man havde paatænkt, haabede man at kunne afværge det. Men det
kan jo ikke skjules, Hr. Hartvig Frisch,
at det er nævnt under Partiformandsmødet fra bestemte Medlemmer - det er
ikke stillet som et Krav; det gør Partiformænd ikke; naar man staar over for
den ansvarlige Regering, stiller man
ikke Krav - , at det er nævnt: var det
ikke rigtigt, burde man ikke nu indkalde
de hjemsendte Aargange? Saadan er det
nævnt. Man kan ikke skyde sig ind under, at der ikke er stillet Krav, fordi de
ikke nærmere er formuleret. Det kan
Partiformændene jo ikke gøre.
Arnth Jensen: Efter det Svar, som
blev givet, maa Dr. Munch have misforstaaet mit Spørgsmaal. J eg spurgte paa
Grund af, at Dr. Munch stadig har
nævnt dette, at man var bange for at
provokere Tyskland, hvis man foretog sig
noget videre i de Aprildage, og saa sagde
jeg: Tænkte man ikke paa Forholdsregler, dengang Begivenhederne mellem
England og Norge begyndte at blive truende; saa vidt jeg ved, var det allerede
den 28. Marts, at man kunde tænke sig,
at nu kunde Norden blive inddraget.
Tænkte man da ikke ogsaa da paa, at
man kunde træffe Forholdsregler. De
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kunde da i hvert Fald ikke provokere
Tyskland.
.
Saa vil jeg gerne med det samme
sige, at jeg er enig i den Betragtning,
som Hr. Amby fremkom med, at man
over for Dr. Munch, der siger, at man
aldrig hørte fra Partierne, maa hævde,
at det dog er Regeringen, der har Initiativet. Det er dog den , der sidder med
Ansvaret og ogsaa med Efterretningerne. Jeg erindrer godt, at Forsvarsudvalget, 8 Mands Udvalget, var nedsat, men
var dette Udvalg ikke mere et Udvalg,
som Regeringen gav Meddelelserne til?
Det kan dog ikke have været et Udvalg,
som Regeringen nu kan skyde sit Ansvar over paa. Det forekommer mig, at
man Gang paa Gang har hørt, at Forsvarsudvalget forlangte ikke noget, men
Regeringen kan dog ikke fralægge sig
Ansvaret, fordi dette Udvalg var blevet
nedsat.
Harald Petersen: Ja, det er det samme Spørgsmaal. Jeg vil gerne spørge:
Foreligger der fra dette Forsvarsudvalg,
der først var et 21 Mands Udvalg og derefter et 8 Mands Udvalg, udførlige Referater eller Protokollater, foreligger der
overhovedet en Redegørelse for de Forhandlinger, der har været ført der? Var
det ikke saadan, at det var en almindelig
Diskussionsklub, hvor Regeringen dels
kunde forelægge det, man ønskede, og
derefter kunde sylte det, man ønskede?
Oluf Pedersen: J eg vil gerne spørge
Dr. Munch, om de Møder, der blev holdt
med de 4 Partiers Formænd, var, hvad
man kan betragte som Efterretningsmøder, eller om det var Møder, hvor Deltagerne havde Adgang til at fremsætte
Ønsker. Naturligvis, selvom der var
denne Adgang, er det givet, det synes jeg
maa være klart, at Regeringen havde
Ansvaret, men de Deltagere, som ikke
fremsatte noget Ønske, maa dog ogsaa
have et Ansvar, fordi de ikke krævede
ind. Men er det ikke rigtigt, at det var
virkelige Møder, hvor man drøftede Tingene?
Hartvig frisch: J eg vil gerne stille
det Spørgsmaal til Dr. Munch, om det
ikke ogsaa er hans Indtryk, at det, der
nu siges fra konservativ Side om, at man
i Partiformandsmødet rejste paa særlig
Maade Krav om Indkaldelser af de Aargange, der var hjemsendt med Vaaben,
ikke kan siges at have været et Krav
eller et Forslag, der har præget dette
Mødes Forhandlinger. Det er karakteristisk for mit Vedkommende, at i den
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Pro Memoria, som jeg faa Dage efter
udformede, har jeg ikke noget i min Erindring om det. Jeg ser, at Dr. Krag
har en Hentydning til det. Jeg betvivler
ikke et Øjeblik, at det kan være blevet
nævnt, men jeg synes, og jeg vil gerne
spørge Dr. Munch, om det ikke ogsaa
er hans Indtryk af Mødets Forhandlinger, at det kan ikke siges, at Mødet
var præget af, at et bestemt Parti forlangte de med Uniform hjemsendte indkaldt. Det, som det hele samlede sig om,
var, hvorvidt man skulde foretage særlige Foranstaltninger, og om det andet
kan have været nævnt, saa maa' det i
hvert Fald siges, at noget i Retning af
at præge Forhandlingerne, det gjorde
det ikke .
Endelig vil jeg gerne som Formand
for dette 8 Mands Udvalg sige, at det
var da nu ikke den rene tomme Diskussion, for der kom 65 Mill. Kr. ud af det
i Penge.
Ujermind: J eg vil gerne i Tilslutning
til det, der er blevet spurgt om nu sidst,
rette et Spørgsmaal til Dr. Munch. Der
foreligger for Kommissionen en Beretning fra tidligere Minister Halfdan Hendriksen, hvori han siger følgende om,
hvad han selv har sagt:
»Hendriksen spurgte, om det ikke
vilde være nødvendigt, at man nu indkaldte de 5 Aargange, der var hjemsendt med Uniform. Tidspunktet hertil
maatte være inde. c
Og i Hasles Referat, der er optaget
under Mødet, staar der:
»Hendriksen anmodede om, at de 5
Aargange, der er hjemsendt med Uniform, indkaldes c,
og i det, der foreligger fra Dr. Krags efterladte Papirer, staar noget lignende, at
Halfdan Hendriksen foreslog,
-at Sikringsstyrken blev indkaldt eller
i det mindste de med Mundering hjemsendte Værnepligtige. c
Hvilken Erindring har Dr. Munch
om denne Diskussion?
Kristen Amby: Jeg vil gerne sige til
de Betragtninger, der nu er gjort gældende af Hr. Hartvig Frisch, der nu siger, at han kort efter nedskrev sit Referat, at de Referater, vi har faaet oplæst
her i Kommissionen, som Halfdan Hendriksen og Hasle har taget, for Hasles
Vedkommende blev skrevet ned under
Mødet og for Halfdan Hendriksens Vedkommende lige efter Mødet og saa konfereret med, jeg tror, det var Ohristmas
Møller og Kraft, der var til Stede uden22*
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for, hvor man netop fastholdt dette. Men
der staar videre, i Halfdan Hendriksens
Referat, hvis jeg maa sige det til Oplysning for Hr. Hartvig Frisch, at Forsvarsministeren paa Hendriksens Henstilling, eller hvad man vil kalde det, siger, at det ikke vilde være rimeligt at indkalde de 5 Aargange eller nogle af dem,
og at det heller ikke var krævet fra kompetent Side. Det vil altsaa med andre Ord
sige, at Formandsmødet faar ikke noget
Indtryk af, at saa sent som ved Mødet
den samme Dag Kl. 17 med de militære
Chefer er det krævet af General Prior.
Det har man ikke haft Indtryk af. (Hartvig Frisch: Det havde jeg.)
P. Munch: Der er jo kommet forskellige Betragtninger frem, og ' deri ogsaa
nogle Spørgsmaal over for mig, og Hovedpunkterne i det - og det kan jeg maaske
sammenfatte det i - er følgende . For det
første er der Spørgsmaalet om, hvorvidt
jeg havde det Indtryk, at der rejstes Krav
om Indkaldelser den Aften. Dertil kan jeg
svare, at mit Indtryk er, at man spurgte
Forsvarsministeren om, hvorvidt der var
Tanker fremme derom, og at han saa
fremførte de Overvejelser, der havde været om den ene og den anden mulige
Form for Indkaldelser, derunder Indkaldelse af disse Aargange, der var hjemsendt med Uniform, hvilket vel for Resten
talmæssigt var noget lignende som den
Sikringsstyrke, der paa det Tidspunkt
var Planer for, og derefter fremkom forskellige Betragtninger. Man spurgte om,
hvad den tyske Minister havde sagt, man
drøftede, hvorvidt hans Udtalelse kunde
være fremkommet af den ene eller den
anden Interesse, og jeg for min Del sagde, at det kunde man jo godt tænke sig.
Paa den anden Side understregedes det
meget stærkt paa Mødet uden for Ministeriet, at det vilde være i høj Grad uforsigtigt nu at foretage Indkaldelserne, og
jeg har den bestemte Opfattelse, at der
ikke fremkom nogen Indsigelse fra nogen Side eller nogen Modsigelse fra nogen
Side af det som, Dr. Krag i den Henseende saa skarpt udtalte, saa mit Indtryk af Mødet er det samme, som Hr.
Hartvig Frisch har nævnt her i Dag.
Saa er der Sp ørgsmaalet, om Regeringen ikke havde et Ansvar, og om det
ikke var Regeringen, der skulde skønne
over, hvad der skulde foretages. Der er jo
ikke Spor af Tvivl om, at Ansvaret for,
hvad der besluttes, og for det Skøn, der
bliver afgørende, ligger hos den Regering, som sidder, det er jo givet. Hvis
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Regeringen havde skønnet, at Danmarks
Tryghed kunde forøges ved forøgede Indkaldelser paa det ene eller det andet Tidspunkt under Krigen, saa vilde Regeringen selvfølgelig have taget Beslutningen
om saadanne Indkaldelser. Der har ikke
været noget Tidspunkt, hvor vi har ment
inden for Ministeriet, at Indkaldelserne
kunde forøge Trygheden for Danmark.
Dette er maaske til syvende og sidst Kærnepunktet i hele denne Situation. Men
der maatte paa den anden Side for Regeringen ligge i høj Grad Vægt paa, hvorledes Opfattelsen af dette Forhold var i
de andre Partier, der havde en anden
Opfattelse af dansk Militærvæsen end
den, de to Flertalspartier i Folketinget
og andre ogsaa havde haft, og derfor var
det naturligt, at vi, da det konservative
Parti ønskede det, gik til Nedsættelse af
S Mands Udvalget. Dette S Mands Udvalg
fritager naturligvis ikke Regeringen for
Ansvar, men det var af højeste Interesse
for os at vide, hvilke Stemninger der
fandtes i de andre Partier, og som maatte
komme til Udtryk der og i de Partiformandsrnøder, som ogsaa holdtes i Løbet
af Vinteren, og der har Hr. Oluf Pedersen naturligvis Ret i, at selvom Regeringen havde det fulde Ansvar, saa havde
baade Partiformændene og ethvert Medlem af Udvalget Adgang til at stille Forslag, til at fremføre sine Betragtninger.
Det var ikke et Udvalg, der blot sad der
til Meddelelsers Modtagelse, og det var jo
ikke derfor det konservative Parti havde
ønsket at faa dette Udvalg nedsat, saa jeg
vil hverken overvurdere Betydningen af
Forstaaelsen mellem Udvalget og Ministeriet eller paastaa, at Regeringen kunde fritages for Ansvar derved, at den ikke
mødte Modstand i det paagældende Udvalg, men jeg tror dog, man maa erkende, at det for Regeringen vilde være overordentlig betydningsfuldt at vide, at der
ikke fremførtes Ønsker og Krav mod dens
egen Opfattelse fra de to Rigsdagspartiers Side, som sammen med Regeringspartierne var repræsenteret i dette Udvalg.
Jeg ved ikke, om jeg dermed har
faaet svaret paa alle de Spørgsmaal, der
var fremme nu.
Uiermind: Kan jeg forstaa Dr.
Munchs Udtalelser saaledes, at Dr.
Munch kan tiltræde det Referat, Hal/dan
Hendriksen giver omtrent samtidig med
eller lige efter at Mødet har fundet Sted,
og hvorefter han spurgte, om det ikke vilde være nødvendigt, at man nu indkaldte

de 5 Aargange: Tidspunktet hertil maa
være inde.
P. Munch: Mit Indtryk er, at Spørgsmaalet gik ud paa, om der var Planer
om Indkaldelser. Mere erindrer [eg ikke
der har været fremme. Det faar jo en
noget mere positiv Karakter, saadan som
Hr. Hjermind nu refererer det for mig,
og det Referat har jo ikke været mig bekendt, jeg har jo ikke kendt de forskellige Udtalelser, som foreligger her for
Kommissionen. Naar jeg skal svare paa
Spørgsmaalet om mit Indtryk, bliver Svaret dette, at der rettedes Spørgsmaal til
Forsvarsministeren, og at man ikke har
f f l T k
ar u gt an en, da han havde givet sit
Svar.
Kristen Amby: I den Beretning, den
daværende Forsvarsminister Alsing Andersen har givet os angaaende dette Møde, siger han udtrykkeligt selv, at han
redegjorde for, at der havde været Tanker om Troppeforskydninger i Sønderjylland. Han udtaler ikke noget om, at han
har redegjort for, at Militærcheferne, i
hvert Fald General Prior, har krævet
nogle Aargange ind. Han føjer til for sit
Vedkommende - saa vanskeligt er det
altsaa -, at han mindes ikke , at der blev
stillet Krav. Nu skal man jo ikke lægge
for meget i Ordet »Krav«; han mindes
altsaa ikke, at der fremkom Kraveller
Henstillinger angaaende de 5 Aargange,
men det er uden for al Tvivl, at det har
været nævnt; det har altsaa været nævnt
under en saadan Form, at den ene har
opfattet det som et Spørgsmaal, og den
anden har slet ikke opfattet det, og den
paagældende, der har stillet Spørgsmaalet, har givet det den Form, at han siger:
Tidspunktet maatte nu være inde. Men
man faar ikke Meddelelse om, at der har
været Tale om andet end Troppeforskydningerne i Mødet med de militære Chefer, ikke, at der har været Krav om Indkaldelser.
Arnth Jensen: J eg ved ikke, om jeg
forstod Dr. Munch rigtigt, men jeg har
Indtryk af, at Dr. Munch udtalte, at hvis
Regeringen havde troet paa, at Danmark
ved Vaabenmagt kunde sikre sin Fremtid, saa var der sket Indkaldelser. Hvis
det er rigtigt, hvis jeg har forstaaet Dr.
Munch rigtigt, kan jeg ikke begribe,
hvorfor Erklæringen af 19. Januar skulde frem. Saa maatte man hellere have
sagt aabent og ærligt: vi tror overhovedet
ikke paa den Forsvarslov og ForsvarsI magt, vi har.
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Formanden: Vi kan ikke diskutere,
hvad man har ment i sin Tid. Det er
Spørgsmaal til Dr. Munch, der skal rettes; der skal ikke føres en Diskussion
om, hvad der var betimeligt eller ikke
betimeligt.
Hlermlnd: Mener Dr. Munch, at De
efter Deres Erindring vil kunne bestride,
at det Referat, der er givet - i det store
og hele ens - af Halfdan Hendriksen og
Dr, Krag, er rigtigt? Det er mit ene
Spørgsmaal. Det andet Spørgsmaal, jeg
vil stille samtidig, er dette: Blev det paa
Formandsmødet oplyst for Deltagerne,
at der paa et Møde den 5. April mellem
Forsvarsministeren og Generalkommandoens og Søværnets Chefer af Generalkommandoen var stillet Krav om Sikringsstyrkens Indkaldelse, og at dette
Krav var gentaget i Mødet den 8. April
Kl. 10.30 og den 8. April Kl. 17?
Formanden: Det første Spørgsmaal
har Dr. Munch jo besvaret mange Gange.
Uiermind: Jeg vil dog gerne bede, om
Dr. Munch ikke ogsaa vil besvare det
første.
P. Munch: Til Hr. Hjerminde
Spørgsmaal maa jeg svare, at efter min
Erindring er Ordene i Samtalen ikke faldet saa skarpt som et Ønske, saaledes
som de skal være efter det Referat, Hr.
Hjermind nu læste op, og som jeg ikke
har kendt i Forvejen. Min Erindring
gaar ud paa, at det, der fremkom fra
konservativ Side i Mødet, var Spørgsmaal til .F or sva rsminister en om, hvad
man paatænkte, og at man, efter at Diskussion havde fundet Sted, ikke forfulgte
den Tanke om Indkaldelser, der havde
været fremme. Hvor meget Forsvarsministeren har sagt ved den Lejlighed, vil
han jo bedre kunne gøre Rede for, end
jeg kan gøre det. J eg har ikke Optegnelser om det paagældende Møde fra den
Aften. Det var ikke let for mig baade at
følge med i alt, hvad der foregik i disse
Dage, og saa tillige umiddelbart efter at
gøre Optegnelser, saa hvad jeg har fæstnet paa Papiret paa et senere Tidspunkt,
har ikke Karakteren af Optegnelser fra
Mødet, men var mit almindelige Indtryk.
Og mit Indtryk er dette, at Forsvarsministeren omtalte de forskellige Muligheder,
der havde været drøftet med Hensyn
til Indkaldelser, og at det ikke fremkaldte nogen fortsat Behandling af dette
Spørgsmaal, da han havde gjort Rede for
sit Syn, som var, at der var større Risiko
ved at foretage disse Ting, end der vilde
være ved at undlade dem.
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Til Hr. Arnth Jensen maa jeg maaske have Lov at sige, at det, at man under Krigen, som den blev ført paa det
Tidspunkt, havde den Opfattelse, at Danmarks Tryghed ikke forøgedes ved at
indkalde nogle flere Aargange end dem,
vi havde indkaldt, udelukker ikke, at man
kunde blive enig i 1937 om en bestemt
Militærordning, der meget nøje svarede
til den, der bestod i Forvejen, og hvis
Omdannelse der ikke kunde siges at være
nogen Mulighed for. Vi har for vort Vedkommende hele Vinteren igennem haft
den Opfattelse, at forøgede Indkaldelser
maaske i visse Situationer kunde forøge
Faren for os, hvorimod de ikke kunde
skaffe Mulighed for en Modstand, der
kunde - jeg vil ikke sige afskrække, men
afholde en Stormagt som Tyskland fra at
foretage, hvad den ønskede at foretage
over for Danmark. Man maa stadig huske, at paa det Tidspunkt var Tyskland
ikke i Krig med Sovjetunionen, og paa
det Tidspunkt førtes der ingen virkelig
Kamp paa Vestfronten. De tyske Hærkræfter var saa godt som udelukkende til
Raadighed, hvor Tyskland maatte ønske
at sætte dem ind for at skaffe sig Fordele, og Begivenhederna i de følgende
Maaneder viste jo klart, hvor overordentlig en Styrke der var til Raadighed. Og
at vi ved at indkalde nogle Aargange
mere eller mindre kunde paavirke de Beslutninger, der blev taget, paa en for os
gunstig Maade, det maa jeg indrømme,
det anser jeg for ganske udelukket.
Kristen Amby: De sagde før, at 8
Mands Udvalget naturligvis ikke havde
Ansvaret for Tingene, for det var Regeringen, der havde det, men at naar man
forhandlede der, vilde Regeringen vel ogsaa overveje og tage et vist Hensyn til
de Synspunkter, der kom frem. Dertil vil
jeg svare: det gjorde man jo ogsaa, for
19. Januar-Erklæringen blev jo til paa
Foranledning af Oppositionen, og den
Beslutning, der blev truffet omtrent paa
samme Tidspunkt med Hensyn til øgede
Bevillinger til vort Militærvæsen, var ogsaa fremgaaet af Drøftelserne i 8 Mands
Udvalget. Med Hensyn til klart at meddele Verden, at vi vilde forsvare vor Neutralitet, bøjer man sig for den Betragtning, der altsaa ogsaa deles af Medlemmer af 8 Mands Udvalget og Oppositionen der, og ogsaa med Hensyn til det,
der skulde give det Vægt, nemlig de forøgede Bevillinger. Derimod med Hensyn
til den Politik, der skulde føres i et givet
Øjeblik, forstaar jeg Dr. Munch saaledes,
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at De mener, at den maatte helt og holdent føres efter Regeringens Linie og paa
Regeringens Ansvar.
P. Munch: Jeg forstod ikke rigtig det
sidste.
Kristen Amby: Det sidste er den Politik, der skulde føres, om man skulde
foretage Indkaldelser eller ikke. Dr.
Munch har nu selv givet os Motiverne,
hvorfor man ikke mente at skulle foretage dem: det maatte bero paa Regeringens Skøn og være Udtryk for Regeringens bevidste, klare Politik og altsaa ogsaa være paa Regeringens Ansvar; paa
denne Politik vilde Oppositionen ikke
have nogen afgørende eller maaske slet
ingen Indflydelse.
Uoii: Har jeg Ret i at præcisere Dr.
Munchs Udtalelse derhen, at det var Deres Opfattelse, at Danmarks militære Opgave kun bestod i at gribe ind over for
Neutralitetskrænkelser, men at man over
for et direkte Stormagtsangreb kun skulde
markere et Forsvar, markere Viljen til et
Forsvar, og at dette sidste ogsaa var den
øvrige Regerings Opfattelse?
P. Munch: Det var Regeringens Opfattelse, at et Angreb, over for hvilket
Modstand maatte siges at være fuldstændig haabløs, maatte den i Øjeblikket siddende Regering, naar Situationen forelaa, tage Stilling til. Og at den da maatte
antages at tage den Stilling, at man
ikke skulde føre en fuldstændig haabløs
Kamp, det regner jeg med, og dette kunde ingen være i Tvivl om, da det fremgaar af den Begrundelse, Forsvarsministeren gav i 1937, da han forelagde den
sidst gennemførte Militærlov. Man kunde
selvfølgelig anlægge et Æressynspunkt og
sige: vi skal kæmpe, vi skal ofre saa og
saa meget, før vi giver op; men dette
Synspunkt tror jeg gennem lange, lange
Tider ikke har haft Tilslutning i en større
Del af den danske Befolkning. Jeg forstaar rent psykologisk - om De vil, historisk - i høj Grad dette Synspunkt,
forstaar, at det kan gøres gældende, og
forstaar, at nu, efter at man i de sidste
Aar har fundet en Form for Kamp, som
var af en anden Karakter, og hvorved
man mente at opnaa Resultater og opnaaede Resultater, kan dette Synspunkt
gøre sig gældende for mange Menneskers
Bevidsthed paa en anden Maade, end det
kunde tidligere, da disse Ting ikke forelaa for Bevidstheden.
Rager: Hr. Westermann har ved Afhøringen af fhv. Viceadmiral Rechnitzer
og af nuværende Viceadmiral Vedel frem-
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sat en Meddelelse om, at han skriftligt fra
Kystdefensionens daværende Chef for
Mobiliseringsafdelingen, Rohbeck, har
faaet Meddelelse om, at man behøvede
ikke at indkalde 2000 Mand, men kun
600 Mand til Kystdefensionen, fordi
Udenrigsministeriet bestemt havde forlangt, at der ikke maatte besættes Skyts
paa eller over 15 cm. Jeg vil gerne spørge, hvornaar Udenrigsministeriet har givet denne Bestemmelse, og med hvilken
Beføjelse, og om Forsvarsministeren har
været indforstaaet med det.
P. Munch: Jeg kender ikke det allerfjerneste til en Bestemmelse af den Karakter. Det laa jo fuldkommen uden for
Udenrigsministeriets Beføjelse at give
Bestemmelser til de militære Myndigheder. Det kunde overhovedet ikke ske uden
gennem Forsvarsministeren, og jeg for
min Del kan ikke tænke mig blot den svageste Interesse, som Udenrigsministeriet
kunde have i, om man bemandede Kanoner af det ene eller det andet Kaliber.
Det er umuligt for mig i min Fantasi at
fremtrylle nogen Bevæggrund, som vi
kunde have til at beskæftige os med det
Spørgsmaal.
Rasmus Hansen: De gav i Gaar Kommissionen den Oplysning, at daværende
Statsminister Stauning under et Ophold i
England i 1937 havde haft to Samtaler,
en med daværende Førsteminister Baldtvin og en med Minister Eden. De meddelte endvidere Kommissionen, at Minister Eden under Samtalen med Statsminister Stauning gav Udtryk for Tilfredshed med, at der fra den danske Regerings Side ikke blev fremsat Ønske om
Løfter til Danmark. Vi har her i Kommissionen en Indberetning fra det danske Gesandtskab i London; den er afgaaet
fra Gesandtskabet den 3. Februar 1940,
og den drejer sig om en Samtale, som daværende Marineminister Winston Ohurchill har haft med nogle skandinaviske
Presserepræsentanter. I den danske Gesandts Indberetning om denne Samtales
Forløb meddeles der:
:>We
ought to be asked, sagde
Churchill to Gange, gennem de sædvanlige diplomatiske Kanaler: Hvad
kan og vil de Allierede gøre for at
hjælpe Sverige og Narge, hvis den eller
den bestemte Situation opstaar, og jeg
er overbevist om, at Regeringen vil svare og svare omgaaende, ikke med et Ja
i Almindelighed, men med bestemte
Tilsagn og med nøjagtige Data. (Henvendt til fhv . Marinerninister Alexan-
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der): Jeg tror det vilde finde almindelig Tilslutning. Alexander: Ja, afgjort.
J eg kan ikke bebrejde Danmark
noget, sagde Churchill. De andre har
dog en Grav, over hvilken de kan fodre
Tigeren, men Danmark er saa frygtelig
nært Tyskland, at det vilde være umuligt at bringe Hjælp. Jeg vilde i hvert
Fald ikke paatage mig at garantere
Danmark. Det gælder for Danmark om
at balancere .. .. Vi faar noget Bacon
og Smør, og Tyskerne faar noget ....
det er maaske ogsaa det bedste saadan.
Danmark har jo en Traktat med Tyskland, men jeg tvivler ikke paa, at Tyskerne vil oversvømme Danmark den
Dag, det passer dem.«
Jeg vil gerne spørge Dem, Dr.
Munch, om De kan erindre, at det Standpunkt, som Chttrchill her har givet Udtryk for over for Danmark, i det væsentlige er i Overensstemmelse med det engelske Synspunkt, som Minister Eden
gjorde gældende over for Statsminister
Stauning under Staunings Ophold i England i 1937, eller om der var Tale om, at
Winston Churchill ved sine Udtalelser i
Februar 1940 forstærkede det engelske
Standpunkt over for Danmark.
P. Munch: Dertil kan jeg svare, at
Betragtningen, der laa bagved, var
utvivlsomt den samme som alle de Betragtninger, der anstilledes i England
paa dette Omraade. At Udtrykkene er
faldet stærkere fra Churchill, ved denne
Pressesammenkomst end i en Samtale
mellem Eden og Statsministeren, gaar
jeg ud fra. Churchill og Eden havde meget forskellige Udtryksformer, og jeg tror
nok man kan sige, at Churchills Udtryk
regelmæssig plejede at være de stærkeste.
Men det virkelige Indhold og hele Baggrunden for det er den samme, og den er
bestemt af de geografiske Forhold som
de fleste af de Begivenheder, der paa
disse Omraader udspiller sig.
IIJermind: Dengang de to Telefonsamtaler den 5. April mellem Direktør
]{ohr og den norske og den svenske Gesandt var paa Tale, nævnte Dr. Munch
til Støtte for de Oplysninger, der blev
givet, at den norske og svenske Gesandt
saa sent som Mandag den 8. April ved
Gesandtmodtagelsen hos Udenrigsministeren stadig havde den samme Opfattelse af Situationen, nemlig at man ikke
tillagde Meddelelserne nogen som helst
Betydning, og at det var en gammel Historie. Jeg vil spørge Dr. Munch: var de
to Gesandter da ikke klar over den 8.
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April om Eftermiddagen, at Aktionen var
i Gang, for saa vidt som Transportflaaden allerede var afsejlet?
P. Munch: De to Gesandter var klar
over, at Mineudlægningen havde fundet
Sted - den var jo bekendtgjort om Morgenen - , og at der deraf kunde følge en
Aktion fra tysk Side i Retning af Norge.
Og Skibsbevægelserne i Storebælt maa
jeg antage at vi har talt om ved den Lejlighed, altsaa de SkibsbevægeIser, der
var indberettet til os paa det Tidspunkt.
Derfor sagde jeg ogsaa før, at Situationen foruroligede de to Gesandter i høj
Grad. J eg spurgte dem, om de havde noget at føje til det, som de havde sagt tidligere til os om deres Regeringers Opfattelse, og dertil svarede de, at det havde
de ikke.
IIJermind: Nej, men man havde jo i
Udenrigsministeriet den 7. April en ganske nøjagtig Meddelelse gennem Chiffertelegram, hvor der staar: »Erfaret Transportflaade forladt Stettin 4. April, Kurs
Vest. Bestemmelse ubekendt, men forventes naaet 11. April.« En saadan Meddelelse, som jeg forstaar har været drøftet
i den Samtale, maa dog alligevel være
saa foruroligende, at man ikke kan sige,
at de Herrer Gesandter havde den samme Opfattelse: at det var en gammel Historie eller noget, som man ikke kunde
tillægge Betydning.
P. Munch: Hvor meget Gesandterne
har været inde i disse forskellige Ting,
tør jeg for min Del ikke sige. Vi har
utvivlsomt talt sammen om de Bevægelser, som foregik. I Løbet af den 8. foregik jo Skibsbevægelserne nordpaa, og
man regnede her i Almindelighed med,
at Norge var i høj Grad truet. Men det
forandrede altsaa ikke Gesandternes Udtalelser om, hvorledes man i Stockholm
og i Oslo opfattede de tidligere Indberetninger. Jeg var naturligvis meget interesseret i at faa at vide, om der kunde
være kommet noget nyt til dem, men fik
dertil de benægtende Svar.
Westermann: Jeg resumerer Dr.
Munchs Udtalelser her vedrørende Rapporterne saaledes, at Gesandt Zahles
Indberetning af 4. April fæstede Dr.
Munch for saa vidt Lid til, men skønnede
om Rigtigheden af dens Indhold ved ogsaa at indhente Oplysninger fra Sverige
og fra Norge, og Udtalelsen fra Sverige
gik efter Direktør ]{ohrs Udtalelse ud
paa, at i Stockholm troede man ikke paa,
at Rygtet om et tilsigtet Angreb var rigtigt, i Overensstemmelse med hvad den
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svenske Gesandt i Berlin ogsaa mente;
og man mente saa, at dette var beroligende Udtalelser, saaledes at man ikke
behøvede at foretage sig noget. Derefter
faar man den 8. April en Indberetning
fra Gesandt Zahle, hvorefter den samme
svenske Gesandt i Berlin siger det modsatte af, hvad han har sagt før, nemlig
at nu har han erfaret, at de tyske Planer
gaar ud paa en hel eller delvis Besættelse
af Danmark. Det forekommer mig, at det
Standpunkt, som Regeringen og den daværende Udenrigsminister her tager, i
hvert enkelt Tilfælde er det, som passer
bedst, nemlig det, som giver Anledning
til, at man ikke foretager sig noget. Jeg
vil derfor gerne spørge Dr. Munch, om
han kan forklare denne forskellige Vurdering af henholdsvis danske og svenske
Indberetninger, hvor man paa det ene
Tidspunkt, den 5. April, tillægger den
svenske Indberetning saa stor Vægt, at
den kan ophæve den danske, medens
man, da derefter den svenske ændres,
ikke følger med i Indstillingen og giver
den svenske Indberetning den samme
Vægt, som man har gjort før.
P. ~unch: Jeg forstaar, at det er
denne Efterskrift, Hr. Westermann tænker paa. Der staar i den den Vending, at
han havde erfaret, at Planerne skulde
gaa ud paa en Besættelse delvis eller helt
af Danmark og Norge, og dette var det
samme, som fra det svenske Gesandtskab
den 4. April var blevet meddelt det danske Gesandtskab. Hvorvidt Minister Richert selv personlig troede mere eller
mindre derpaa, har vi jo ingen Efterretning haft om paa det ene eller paa det
andet Tidspunkt. Vi har derimod haft
Efterretning om, hvorledes den svenske
Regering saa paa det efter den første
Beretning, men der kunde fornuftigvis
ikke være Tale om at faa nogen Oplysning om det den 8. om Aftenen. Vi har
jo lagt Vægt paa Spørgsmaalet om det
beroligende eller ikke beroligende under
Forhandlingerne i Ministeriet af Hensyn til Vurderingen af, hvorvidt det var
nødvendigt straks at underrette Det udenrigspolitiske Nævn og Partiformændene,
saaledes som jeg havde foreslaaet, eller
det var rigtigere at søge forøget Belysning, før man gik til Forhandling med
andre.
Westermann: Der, der virkede beroligende den 6. April, skulde ikke alene
være afgørende for, hvorvidt Det udenrigspolitiske Nævn skulde indkaldes eller
Partiformændene informeres, men det
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skulde være Grundlag for, hvorvidt der
skulde foretages Indkaldelser, og naar
der udtrykkeligt i Direktør Mohrs Beretning her til Kommissionen staar, at den
svenske Gesandt i Berlin var enig i den
Meddelelse, der kom fra Stockholm om,
at man ikke troede paa Rygterne om et
tilsigtet Angreb, og den samme Gesandt
nu siger, at nu tror han paa det, saa
maa der dog deri ligge en reel Forskel,
saaledes at jeg ikke kan se, hvorfor man
i det ene Tilfælde tillægger det saa stor
Vægt, at man ikke foretager sig noget, og
i det andet Tilfælde overhovedet ikke foretager sig noget, end ikke meddeler
Statsministeren og Forsvarsministeren,
at denne Meddelelse er kommet.
P. ~uncb: Med Hensyn til det sidste
var det saaledes, at Begivenhederne var
gaaet langt forud for disse Meddelelser,
og hele den Situation, som forelaa den 8.
om Aftenen, var saa foruroligende for
alle Deltagere i Forhandlingerne, at mit
Skøn, da jeg saa denne Vending her, der
fuldt og helt mindede mig om Vendingen
fra den 4. April, var dette, at der ikke
var fjerneste Mulighed for, at det kunde
forandre Synspunkterne. Dette, om Situationen var mere eller mindre urolig, var
jo ikke det afgørende for, om vi skulde
gøre et Forsøg paa at foretage store Indkaldelser; det afgørende Synspunkt, der
havde gjort sig gældende, var, om vi kunde forøge Trygheden eller vilde forøge
Faren ved i dette Øjeblik, Natten mellem
den 8. og 9. April, at gaa til Indkaldelser.
Westermann: Men man indrømmer
altsaa netop, at det var en ganske anden
Baggrund, der forelaa den 8. April, end
den, der forelaa den 4. April om Aftenen, da Gesandt Zahles Indberetning
kom. Det var det, jeg før henholdt mig til.
Derfor maa jeg stadig fastholde, at jeg
synes, at denne Indberetning maatte give
Anledning til i hvert Fald, at de militære
Ministerier fik Meddelelse om det.
P. ~unch: Der var en afgjort anden
Baggrund, men jeg drager altsaa den
modsatte Slutning. Hr. Westermann drager deraf den Slutning, at saa var der
mere Grund til atter at optage Forhandlingerne, hvorimod jeg drager den Slutning, at da Forhandlingerne var foregaaet paa en farligere Baggrund, end
der overhovedet havde været Tale om
tidligere end den 8. April, saa vilde en
Gentagelse af de Behandlinger og de Beretninger ikke have kunnet forandre noget som helst.
Westermann: Men Dr. Munch har i
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Dag oplyst, at han lod ikke denne Indberetning gaa videre til Statsminister og
Forsvarsminister, grundet paa, at der intet nyt forelaa her i Forhold til Zahles
Indberetning af 4. April.
P. Munch: Det er noget anderledes
end det, jeg har sagt. J eg har sagt, at der
ikke forelaa noget nyt i Kammerherre
Zahles Beretning i Forhold til tidligere
Beretninger og saaledes, at det kunde
ændre den Situation, der forelaa efter de
Efterretninger, vi i Forvejen havde.
Jeg ved ikke, Hr. Formand, om jeg,
hvis den øvrige Forhandling er sluttet,
maa have Lov til at komme med nogle
enkelte Bemærkninger i Forbindelse med
Ting, der, saavidt jeg har forstaaet, er
blevet forelagt Kommissionen paa anden
Maade.
Formanden: Det er vel ikke noget,
der giver Anledning til Forhandling?
P. Munch: Jeg kan ikke antage det,
men jeg tør naturligvis ikke sige, hvad
Kommissionen vil sige og gøre. Det, jeg
ønskede at gøre nogle Bemærkninger om,
er Vendinger i Kommandørkaptajn Kjølsens Pjece, som jeg forstaar svarer til
hans Udtalelser i Kommissionen, ikke
for i det hele at give Grunde mod de Ting
deri, som synes mig uholdbare - jeg
gaar ud fra, at min Opgave her i det hele
taget ikke er at diskutere de Spørgsmaal,
hvorom der tit og ofte har været gjort
forskellige Meninger gældende i Danmark, men kun at give de Oplysninger,
som jeg er i Stand til at give Kommissionen. I denne Sammenhæng vil jeg da
gerne gøre opmærksom paa nogle Udtryk, som kan give et urigtigt Indtryk af
min Deltagelse i Forhandlingerne.
Der siges i den paagældende Pjece et
Sted rigtigt, at jeg efter at have faaet
Meddelelserne den 4. April om Aftenen
samme Aften søgte Kontakt med Statsministeren, men andetsteds hedder det, at
Meddelelserne var tilgaaet ..i alle Fald
eet af Regeringens Medlemmer, ne~ig
Udenrigsminister Dr. Munch c , og SIden
tales der om .. de faa af vor Regering og
af vore militære Myndigheder, der var
informeret«. Kommissionens Medlemmer
vil sikkert være paa det rene med, at hvis
nogen deraf skulde faa det Indtryk, at
jeg har tilbage~oldt Meddelelserne, da: ~r
dette helt urigtigt, Kongen og alle MmI-

steriets Medlemmer blev underrettet af
mig ligesom Søværnskommandoen og
Generalkommandoen blev underrettet af
Forsvarsministeren, ligesom ogsaa de
militære Ministerier, og endvidere blev
Partiformændene underrettet ved Mødet
med de 4 Ministre.
Dernæst siges der, at Telefonmeddelelsen fra Berlin Søndag den 7. ikke befordredes til Marineministeriet. Det kan
give det Indtryk, at jeg har holdt den tilbage. Dette er ikke Tilfældet. Det var
Hr. Svenningsen, der kom ud til mig med
den, og endnu medens han var hos mig,
telefonerede jeg Meddelelsen til Forsvarsministeren og bad ham søge oplyst
hos de militære Myndigheder, om de havde nogen Art af Efterretninger, der svarede dertil. Han telefonerede straks til
Søværnskommandoen og Generalstaben,
der saaledes blev underrettet, og meddelte
mig kort Tid efter, at intet kunde oplyses
om de i Telefonbeskeden nævnte Skibsbevægelser.
Endelig kan Omtalen af en Samtale,
som Hr. Kjølsen i Maj 1940 har haft med
mig, give det Indtryk, at jeg har fremstillet det saaledes, at jeg stod over for et
Valg mellem to Muligheder med Hensyn
til Meddelelserne, og at jeg havde valgt
det Standpunkt, at kun saa faa som muligt fik Kendskab til Forholdene. Der
maa her foreligge en afgjort Misforstaaelse. Det var ikke nogle faa, der fik Besked, men Kongen, alle Ministre, de militære Myndigheder og Partiformændene,
og dernæst traf jeg ikke, som Vendingen
kan give Indtryk af, personlig et Valg
med Hensyn til, hvem der skulde have
Meddelelserne. Bestemmelsen derom blev
truffet af det samlede Ministerium.
Jeg antager ikke, at Kommandørkaptajn Kjølsen har tænkt sig, at hans
Udtalelser kunde give et saadant Indtryk
som det, jeg har omtalt her, men selve
Vendingerne kan give det, og derfor har
jeg ønsket nu med den højtærede Formands Tilladelse at gøre Kommissionen
opmærksom paa, at et saadant Indtryk i
hvert Tilfælde er helt uberettiget.
Formanden: Jeg vil saa takke Dr.
Munch, fordi De er kommet til Stede
her og har redegjort for de forskellige
Spørgsmaal.

Afhøringen sluttede Kl. 11.

Torsdag den 6. September Kl. 14.

For Kommissionen mødte derefter paany fhv. Forsvarsminister Alsing Andersen.
Formanden: Vi fortsætter med Behandlingen af de Spørgsmaal, der er stillet til fhv. Forsvarsminister Alsing Andersen, og begynder med følgende : Erindrer Alsing Andersen, om Kommandørkaptajn Vedel var til Stede ved Møderne
den 8. April Kl. 10.30 og 11.30?
Alsing Andersen: Nej , det gør jeg
ikke, jeg er ikke saa lang Tid efter i
Stand til at sige noget bestemt om det,
jeg har ikke noteret noget om det i min
egen Beretning.
Westermann: Jeg vil gerne gøre Hr.
Alsing Andersen opmærksom paa, at
naar der spørges om dette specielt, er det,
fordi Viceadmiral Rechnitzer over for
Kommissionen har anført, at hvis der
var givet ham en Ordre om Alarmberedskab, maatte Kammandørkaptajn Vedel
ogsaa have hørt den, men der er Tvivl
baade hos Viceadmiral Rechnitzer og hos
Kommandørkaptajn Vedel med Hensyn
til, hvilket af Møderne Kommandørkaptajnen var til Stede ved.
Alsing Andersen: Det er jeg bange
for, jeg ikke kan klare. Jeg kan ikke sige
noget bestemt om det.
Formanden: Saa kan vi tage det næste Spørgsmaal: Har Alsing Andersen i
Mødet paa Amalienborg den 8. April Kl.
11.15 meddelt de af General Prior fremsatte Krav om Sikringsstyrkens Indkaldelse?
Alsing Andersen: Ja, det er en Selvfølge, jeg har det, jeg nævnte de Drøftelser, der havde været, de Planer, der
havde været fremsat senest om Sikringsstyrkens Indkaldelse, tidligere om Indkaldelse af de Styrker, der havde været
hjemsendt med Uniform. Jeg nævnte ogsaa, at der havde været drøftet, at vi
eventuelt, hvis det hastede, kunde indkalde dem pr. Radio, hvad jeg nok tror,
de fleste vilde finde lovlig opsigtvækkende. J eg fik imidlertid Tilslutning til det
Standpunkt, jeg fremsatte, at det i det
paagældende Tilfælde vilde være betænkeligt at foretage selv de mindre Indkaldelser, altsaa Indkaldelse af dem, der
var hjemsendt med Uniform. Hertil blev
der givet Tilslutning, saaledes at man
vedtog i alt Fald indtil videre at nøjes
med at gennemføre Alarmberedskab,

Indkaldelse af det uddannede Mandskab
til »Niels Iuel« og Flyveropklaring ved
Grænsen. J eg har indskrænket mig til at
stille disse Forslag til øjeblikkelig Gennemførelse, og det mener jeg ogsaa var
rigtigt, jeg har i alt Fald aldrig angret,
at jeg ikke gik videre i mine Forslag.
Formanden: Vi spørger saa: Var Alsing Andersen ikke gjort bekendt med
Redaktør Kronikas Meddelelse den 8.
April om Formiddagen, gaaende ud paa,
at Angreb paa Danmark vilde finde Sted
i Løbet af Timer?
Alsing Andersen: Nej, derom maa jeg
sige, at det eneste, jeg husker om Redaktør Kronika var, at han havde nogle
Korrespondancer i »Nationaltidendee, og
der var vistnok en Mandag Formiddag
den 8. April fra Berlin. I anden Forbindelse husker jeg ikke Kronikas Navn.
Westermann: Der er her Tale om en
Telefonopringning, saa vidt jeg forstaar,
til Udenrigsministeriet om Formiddagen
den 8. April om, at Angreb vilde finde
Sted i Løbet af faa Timer.
Alsing Andersen: Ja, det kan jeg ikke
huske noget om.
Formanden: Næste Spørgsmaal: Var
»Aftalen c i Mødet den 8. April Kl. 17 om
henholdsvis Alarmberedskab og forhøjet
Beredskab en Bemyndigelse eller en Ordre til General Prior?
Alsing Andersen: Herom vil jeg gerne
sige, at Forholdet var det, at Generaljeg
kommandoen fandt det rigtigt tror, det blev nævnt for mig i Mødet Kl.
17 - , at der blev givet vore Styrker bedst
mulig Hvile i Nattens Løb, efter at man
havde faaet at vide, at de tyske Tropper
i Holsten var standset med en Spids oppe
i Nærheden af Grænsen, men saaledes at
Flertallet af dem var gaaet i K varter
nede omkring Byen Slesvig. Da dette var
fremført, gav jeg det min Tilslutning. Vi
aftalte med andre Ord, at det skulde
være saadan, at man nedsatte Beredskabet for største Delen af Landet.
Før jeg fik det Spørgsmaal her, maa
jeg sige, har jeg aldrig grundet over, om
der var Tale om nogen Ordre eller Bemyndigelse, det var simpelt hen aftalt, at
saadan skulde det være, men jeg vil gerne tilføje, som det ogsaa fremgaar af min
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Beretning, at jeg hele Tiden har opfattet
det saaledes, at de sydjyske Styrker fra
Fredericia og sydpaa skulde forblive i
Alarmberedskab. I Generalkommandoberetningen staar der, at det blev overladt
til Jydske Division, og min Erindring
gaar ud paa, at i Sønderjylland var det
naturligt at holde Alarmberedskab.
Westermann: Derfor har jeg ønsket,
dette Spørgsmaal maa blive klaret, hvorvidt der har været bindende Aftale, saaledes at den daværende Forsvarsminister
med Rette kunde gaa til Partiformandsmødet og meddele, at der var Alarmberedskab i Sønderjylland. Over for dette
foreligger i Generalkommandoens Beretning Meddelelse om en Ordre, der udgik
fra Generalkommandoen til Jydske Division, gaaende ud paa, at Jydske Division
selv kunde bestemme, hvilket Beredskab
der skulde være. I Tilfælde af, at der
havde været en bindende Aftale mellem
Chefen for Generalkommandoen og Forsvarsministeren, kunde der formentlig
ikke have været givet Jydske Division en
saadan Ordre, som der blev givet.
Alsing Andersen: Der kan jeg kun
fastholde, hvad jeg lige har sagt, at det
staar ganske tydeligt for mig, at vi drøftede Nedsættelsen af Beredskab, og jeg
tror, det var General Prior selv, der sagde - det vilde ogsaa have været det naturlige - : Men for Sønderjyllands Vedkommende er det vel rimeligt, at vi opretholder fuldt Alarmberedskab? og det
gav jeg Tilslutning til positivt, det husker
jeg; om man saa har fundet det rimeligt
at disponere paa anden Maade, det ved
jeg ikke noget om, det har jeg først erfaret, da jeg senere læste Generalkommandoens Beretning.
Rager: Har det ikke været Dem ligegyldigt, Hr. Alsing Andersen, dengang
Aftalen blev truffet, om Meddelelsen blev
givet paa den Maade til Jydske Division,
at der skulde være allerhøjeste Beredskab
i Sønderjylland, eller om den blev givet
paa en anden Maade? Jeg kan oplyse, at
de militære sagkyndige har sagt, at naar
den blev givet paa den Maade, kunde Divisionen kun opfatte det saaledes, at det
skulde være højeste Beredskab; de siger,
at ingen Befalingsmand overhovedet
kunde tænke sig at opfatte det anderledes, som Situationen var. Saa maa det
have været Dem ligegyldigt.
Alsing Andersen: Saa er der heller
ingen Ulykke sket ved det, det skete heller ikke, men vi drøftede slet ikke Formuleringsspørgsmaalet, vi aftalte kun,
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at fra Fredericia sydefter burde fuldt
Alarmberedskab opretholdes, medens det
for det øvrige Lands Vedkommende ansaas for forsvarligt at gaa til næsthøjeste Trin.
Formanden: Vi kommer derefter til
næste Spørgsmaal: Med hvilken Bemyndigelse kunde Finansministeren, før der
var forhandlet med Forsvarsministeren
og Generalkommandoen, give Ordre til,
at Grænsegendarmerne i Tilfælde af
Grænseoverskridelse ikke maatte skyde,
og hvilken Begrundelse giver Forsvarsministeren for, at han mod Generalkommandoens Forestillinger tiltræder dette
Standpunkt?
Alsing Andersen: Det maa jeg vist
give en lidt udførlig Forklaring paa, jeg
ved ikke, i hvor høj Grad der i Forvejen
er givet Besked om det.
Formanden: Vi har alle Dokumenterne vedrørende denne Sag.
Alsing Andersen: Naa, men det er
vel alligevel rimeligt, at jeg rekapitulerer Synspunkterne, saaledes som jeg har
tænkt mig. Det forholder sig i det store
og hele saaledes, at Finansministeren
havde givet en foreløbig Ordre, og derpaa optog han Forhandling med Generalkommandoen og Krigsministeriet og
mig i et Møde, der fandt Sted ovre i mit
Kontor i Marineministeriet, hvor ogsaa
Generaldirektør Korst fra Told- og Skattedepartementet var til Stede. Disse Forhandlinger resulterede i, at jeg gik ind
paa de Motiver, som blev forebragt af
Finansministeren og Generaldirektøren,
saaledes at jeg kan sige, at disse Motiver ogsaa blev Grundlaget for min Afgørelse. Disse Motiver var i det væsentlige, at Gendarmerne egentlig var civile
Tjenestemænd, at de vel var bevæbnede,
men at deres Uddannelse og Udrustning
ikke svarede til, hvad der maatte kræves
ved egentlige Krigshandlinger, særlig i
en moderne Krig, at det store Flertal af
Gendarmerne var ældre Folk, de var
over Værnepligtsalderen, saa hvis de
ikke havde været Tjenestemænd i denne
Egenskab, vilde de have været slettet af
Rullen, og endelig, at Hærens Afdelinger
ikke var blevet rykket frem mod Grænsen som Støtte for Gendarmerne, saaledes som - hvad skal jeg sige - Overenskomsten gik ud paa. Af disse Grunde
ansaa jeg det for urimeligt, at denne
Styrke, der kun talte godt 300 Mand, og
som var fordelt langs hele Grænsen,
skulde tage det første Stød ved en Grænseoverskridelse under disse Omstændig-
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heder. Derfor afsendte jeg den Skrivelse,
jeg forstaar Kommissionen har modtaget, en Skrivelse til Generalkommandoen, og det skete altsaa efter Aftale
mellem Finansministeriet og Krigsministeriet. Jeg vil dog gerne have Lov til at
citere et Par Satser af Skrivelsen for at
understrege, hvordan Synspunktet blev
trukket op fra Krigsministeriets Side.
Vi understreger, at Grænsegendarmeriets
Underlæggeise under Jydske Division
ikke skal finde Sted paa Grundlag af
den nuværende Tilstand, saaledes at vi
siger: Saa længe der ikke er formeret
Sikringsstyrke eller en særlig Beredskabsstyrke i Sønderjylland eller mobiliseret, skal Grænsegendarmeriet i Tilfælde af en eventuel Grænseoverskridelse fra tysk Side af væbnede Styrker
ikke gøre Brug af Vaaben, men underrette de militære Myndigheder og efter
Forholdene fortsætte Grænsetilsynet eller søge Styrken samlet bag de tilstedeværende Afdelinger af Hæren efter nærmere Anvisning fra Jydske Division. Det
var altsaa ikke saaledes, at man sagde,
at Grænsegendarmerne overhovedet ingen Opgave har, men vi sagde: Det er
urimeligt i den Situation, at disse faa
Mennesker skal staa ved Grænsen og
tage Stødet uden egentlig militær Støtte.
Derfor sagde vi: De skal i givet Fald gaa
tilbage og afvente nærmere Anvisning af
Jydske Division. r den Kopi, vi sendte
af Skrivelsen til Finansministeriets Underretning, tilføjede vi:
»Man skal herefter henstille til
det ærede Ministerium, at Grænsegendarmeriet nu bemyndiges til at gøre
sit Mandskab bekendt med den Anvendelse, som senere vil kunne blive
gjort af det i Forbindelse med Hærens Afdelinger»,
saaledes at der stadig var Mulighed for
Jydske Division paa den Maade som
trukket op i Krigsministeriets Skrivelse
til at benytte sig af Grænsegendarmeriet,
men vi ansaa det for baade - hvad skal
jeg sige - menneskeligt og sagligt forsvarligt og naturligt, at vi ændrede Dispositionerne paa den Maade her.
Arnth Jensen: Jeg skal ikke komme
ind paa det rimelige eller urimelige i
det. Det, jeg vil hæfte mig ved, er, at
trods dette, at Grænsegendarmeriet
maatte høre under Hæren, udsteder Finansministeriet, allerede før de har forhandlet med Forsvarsministeriet og Generalkommandoen, en Ordre. Dette vil
jeg tro, Hr. Alsing Andersen dog vil give
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mig Ret i, at det er noget ejendommeligt, for ikke at sige det noget stærkere.
J eg mener ikke, Finansministeren er berettiget til at udstede Ordre.
Dernæst siger Hr. Alsing Andersen,
at Grænsegendarmerne var civile Tjenestemænd. Efter den Aftale, der blev truffet i 1935, kan jeg ikke anerkende det
Standpunkt. De maa være en Afdeling
af Hæren, og de var ogsaa under militær Kommando, under en Ritmesters eller en Obersts Kommando.
Saa siger man, at Hærens Afdelinger var ikke rykket frem; maa jeg spørge: Var det da ikke efter et Direktiv fra
Regeringens Side, at de ikke var rykket
frem, var det ikke Generalkommandoens
Ønske, at de skulde være rykket frem?
Dernæst siger Hr. Alsing Andersen
nu, at der var ikke mobiliseret, og derfor kunde det være uden for denne Aftale. Men der var Alarmtilstand. Det er
alligevel det samme. Der var ikke indkaldt Sikringsstyrke, men Situationen
var den samme.
Endelig vil jeg gerne spørge: Hvorfor tillader man den 8. April, at det bliver bekendtgjort for Grænsegendarmerne, hvilken Anvendelse de eventuelt kommer ud for? r Aarevis har man nægtet
dem at faa det at vide.
Alsing Andersen: Hvad det sidste
angaar, maa jeg sige, at jeg synes ogsaa, det er urimeligt, at man ikke har
gjort Korpset bekendt med, hvilken Anvendelse de i givet Fald skulde ud for.
Det er noget, jeg først er blevet klar over
senere gennem Grænsegendarmerne, at
de ikke var klar over den Aftale, der var
Tale om. Men nu blev de altsaa gjort
bekendt med det den Dag, da de fik den
Ordre og senere fik en anden Ordre, men
i og for sig synes jeg ogsaa, det var urimeligt, men det kan jeg ikke give nogen
nærmere Forklaring paa, for de Overenskomster var truffet, i alt Fald før
jeg blev Minister; det har jeg ikke undersøgt, det kan jeg ikke svare paa.
Hvad Hovedsagen her angaar, om
Finansministeriet, synes jeg jo, at der
ikke kan ske nogen Ulykke ved, at Finansministeriet har givet en foreløbig
Ordre og straks gaar i Forhandling med
Krigsministeriet om Tingene, hvorefter
jeg saa altsaa giver den endelige Ordre.
r Mellemtiden skete der jo ingenting, og
det har ganske sikkert for Finansministeren, som det til sidst blev for mig, været rent menneskelige, men ogsaa saglige Grunde, der gjorde, at vi ændrede
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den oprindelig paatænkte Disposition,
for man maa huske, at selvom man naturligvis kan diskutere, om de var civile eller militære Tjenestemænd, er de
jo egentlig civile Tjenestemænd; at de
har et Gevær og nogle faa Maskingeværer, som de efterhaanden har faaet, er
en anden Sag; at de i en given Situation
skulde gaa ind under Hæren, er ogsaa
rigtigt, men at det var rigtige Soldater,
vil man dog ikke med Rimelighed kunne
paastaa, det var Folk, hvoraf de allerfleste, hvis de havde været i det private
Liv, for længst vilde være slettet af Rullen, saa jeg synes, at den Disposition,
der blev truffet, var naturlig og forsvarlig, og det har antagelig været de Synspunkter, der er fremført for mig af Finansministeren, og det er dem, jeg har
tiltraadt. J eg synes, det er rimeligt.
Arnth Jensen: Det var dog Forsvarsministerens Ordre, at Hærens Afdelinger ikke skulde rykke frem. Det maa
være en Ordre, der er givet fra Regeringens Side, imod Generalkommandoens
Ønske.
Det undrer mig, at jeg nu faar at
vide, at den daværende Forsvarsminister først senere blev klar over, at der
fra Generalkommandoen, i hvert Fald
fra Chefens Side og fra Grænsegendarmeriet Gang paa Gang har været fremsat Ønske om at faa meddelt Grænsegendarmerne, hvilken Anvendelse de
kom ud for i Krig, og der vil jeg gerne
spørge Hr. Alsing Andersen: Har de Dokumenter da aldrig været forelagt Ministeren?
Alsing Andersen: Til det sidste maa
jeg sige, at det fremgaar tydeligt af
Arnth Jensens Bemærkninger, at De har
studeret Dokumenterne grundigt, og det
har jeg ikke, for jeg har ikke anet, at
vi skulde have nogen Diskussion om de
Problemer, saa det maa man tilgive mig,
at den Slags Enkeltheder fra den Tid
kan jeg sandelig ikke huske. Grænsegendarmerne har ikke været noget større
Problem ud over, at jeg ved, at Finansministeriet var misfornøjet med den
Overenskomst, som var truffet om Anvendelsen af Grænsegendarmerne, og et
Par Gange havde bebudet, at vi maatte
have talt om en Ændring af Grænsegendarmernes Forhold. Det husker jeg,
men de andre Ting har jeg ikke gransket
i, saa dem kan jeg ikke svare paa.
Hvad Ordren om ikke at rykke frem
angaar, var der slet ikke paa det Tidspunkt Tale om noget saadant. Der var
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erklæret Alarmtilstand, men Spørgsmaalet om at forskyde Tropperne i Sønderjylland var ikke rejst paa det Tidspunkt, det skete først i Mødet med General Prior K1. 17.00.
Arnth Jensen: Det sidste tør jeg ikke
udtale mig om, det skal jeg ikke gaa videre ind paa.
J eg vil gerne tilsidst rette det
Spørgsmaal: Havde Finansministeren
virkelig Bemyndigelse til at udstede den
Ordre, eller tilkom det Forsvarsministeren?
Alsing Andersen: Det kommer an
paa, om man kan sige, at Situationen
var en saadan, at Korpset var overgaaet
til Krigsministeriet; da der hverken var
mobiliseret eller indkaldt Sikringsstyrke
eller sønderjysk Beredskabsstyrke, tror
jeg, man maa sige, at Korpset i det øjeblik hørte under Finansministeriet.
frede Nielsen: Jeg vil gerne sige om
det Spørgsmaal, at Bestemmelsen gik ud
paa, at de under Mobilisering eller overhængende Krigsfare blev underlagt
Krigsministeriet. Men der var ikke mobiliseret. Hvorvidt man vil sige, at der
var overhængende Krigsfare, afhænger
af et Skøn, det skal jeg ikke blande mig
meget i. Men til Vurdering af den Beslutning vil jeg gerne sige, at vi havde
dengang med et Korps at gøre, der væsentlig stammede fra 1920, de allerfleste
blev Gendarmer i 1920, en hel Mængde
af dem overførtes fra den gamle Grænse,
og Korpset talte Mænd paa noget over
50 og 40 Aar. Gendarmernes Gennemsnitsalder laa dengang paa noget over
40 Aar, og de var ganske uegnede. De
hører først og fremmest under Finansministeriet, de udøver en Opsynstjeneste, det vil sige, at de aldrig nogen Sinde er ude paa Øvelser eller Træning eller noget som helst, de er, saa vidt jeg
ved, udstyret med temmelig gammeldags
Rifler, og jeg finder, det vilde have været det rene Mord at sende saa, jeg havde nær sagt, ubehjælpsomme Mennesker ud i Kamp. Deres hele Kvalitet
fremgaar af de Skildringer, som Oberst
Hartz har givet i sin Bog, hvor han
skildrer det Øjeblik, da en Lastbil fuld
af Grænsegendarmer ankom til Haderslev paa Flugt til Grænsen, han kalder
dem gamle Mennesker, der var rystede
o. s. v. Det var et Korps, der var ganske
ude af Stand til at yde nogen som helst
Indsats. Jeg forstaar i og for sig godt,
at Finansministeriet, der havde Ledelsen
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af Korpset, paa det daværende Tidspunkt skønnede, som det gjorde.
Arnth Jensen: Jeg vil dog gøre opmærksom paa, at Generalstabschefen
fremhæver, at der vilde blive gjort en
fornuftig Brug af Grænsegendarmerne,
hvis man kun har den fornødne Frihed
til, at de blev trukket rimeligt sammen
og blev forsynet med Transportmidler
og ogsaa gav Jydske Division Frihed til
at skyde 4. Bataillon frem; i Stedet for
fratager man de militære Myndigheder
den Hjælp, som de efter den foreliggende
Bestemmelse regnede med fra Grænsegendarmerne. Generalkommandoen havde gjort Regning med at bruge Grænsegendarmerne, det kan man ikke komme
udenom.
Alsing Andersen: Nej, det er rigtigt
nok, at saaledes indgik det i Planen,
men derfor synes jeg alligevel, da jeg
blev klar over, hvordan Situationen var
med disse Folk, at det vilde have været
helt uforsvarligt at lade dem tage det
første Stød ved en Grænseoverskridelse.
Det kommer jeg ikke bort fra, saa kan
rnan sige, om det formelle var helt i Orden, hvad jeg for Resten mener, det var,
for jeg maa som Minister have Bemyndigeise til at tage ~gsaa. ~et Ansyar og
træffe en saadan l?IS:P0slh.on, ~g. Jeg synes, det var en rigtig' Disposition, der
blev truffet over for de paagældende
Folk.
Formanden: Vi kommer saa til næste
Spørgsmaal: Har Alsing Andersen i Mødet med Partiformændene den 8. April
KI. 20 redegjort for de af General Prior
fremsatte Krav med Hensyn til Sikringsstyrkens Indkaldelse?
Alsing Andersen: Ja, det ved jeg bestemt, at jeg nævnte. Selvom naturligvis Indkaldelsesspørgsmaalet efter Renthe-Finks Udtalelser var traadt betydeligt i Baggrunden, i alt Fald for Ministeriets Vedkommende , set fra Ministeriets Synspunkt, saa nævnte jeg, at der
havde været talt baade om at indkalde
Sikringsstyrken og ogsaa om at indkalde
dem, der var hjemsendt med Uniform,
men at Ministeriet ikke havde ment, at
man burde foretage Indkaldelser. I Tilknytning til den Redegørelse, som hen
paa Eftermiddagen blev givet af Udenrigsministeren om Renthe-Finks Udtalelser, var dette Spørgsmaal i alt Fald
for Ministeriets Vedkommende indtraadt
i en helt ny Belysning, saa man kan
sige, at det i Virkeligheden indtog en tilbagetrukket Stilling i Overvejelserne, for
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vi mente ikke, det vilde være forsvarligt
at foretage Indkaldelser paa det Tidspunkt.
Westermann: I de to Referater, som
Halfdan Hendriksen og Håsle har taget
fra dette Møde - for Hasles Vedkommende er Referatet nedskrevet under
selve Mødet, for Halfdan Hendriksens
Vedkommende efter Mødet - , findes bestemte Udtalelser om, at Alsing Andersen har nægtet, at der var fremsat saadanne Krav. Hasle skriver i det, han
har skrevet ned med det samme - det
er muligt, at der kan foreligge en lille
Misforstaaelse, derfor vil jeg gerne have
Lov til at læse det op -:
) Hendriksen: Er det den kommanderende General og Viceadmiralen, der har
sanktioneret, at der ikke foretages yder\ liger e militære Foranstaltninger?
Alsing Andersen: Ja, men det har
naturligvis været drøftet at indkalde
Sikringsstyrken. Vi er imidlertid enige
om- - )vie, det maa i dette Tilfælde gaa
tilbage paa Forsvarsministeren, den
kommanderende General og Viceadmiralen»at der i Dag ikke bør foretages
videre. e
Der en derefter et direkte Spørgsmaal, som Hasle besvarer saaledes:
..
.
..
»HVIS VI havde VIdst, at de militære Chefer stod bag.ved et Krav o~
Indkaldelser, havde VI fastholdt det hl
det alleryderste. e
.
D7t er altsaa den Forklarm~, .Hasle
har givet her over for Kommissionen,
og det stemmer fuldstændig m~d de Optegneiser, so~ Halfdan Hendriksen har,
hvor han skriver: ..
?Forsv~rsmmzster~n ';ldtalte,. at
det Ikke VIlde være rimeligt at indkalde de 5 Aargange. eller nogle af
dem, og at det h.eller Ikke var krævet
fra kompetent Side.«
Og. v~dere, ~krlver han, udtalte Forsvarsministeren. .
»Der har Ikke fra Forsvarsmagtens øvers!e Ledelse været fremsat noget e~en.tlIgt Forslag om Indkaldelse,
af Sikringsstyrken eller om andre
Foran~taltnm~er.e
. Og l Afhørmgen af HaYdan Hendnks~n svarer ha~, da han bliver spurgt,
hvorvidt der er stillet Krav:
»Nej e . . .. »Der imod har vi faaet
den stik modsatte Besked, nemlig Beskeden om, at man ikke fra Forsvarsmagtens Side krævede andet og mere
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gennemført end det, der var gennem- om det er de tre Personer, der er enige
om, at der ikke bør foretages videre.
Over for disse Udtalelser i BeretAlsing Andersen: Med Hensyn til
ningerne, nedskrevet under Mødet og ~vi c der er det ganske afgjort Regerinumiddelbart efter Mødet, og redegjort gen, der er Tale om, men jeg vil alligefor her i Kommissionen, vil jeg gerne vel gøre opmærksom paa noget andet,
spørge Hr. Alsing Andersen, om De fast- der maaske har spillet en Rolle for Opholder, at der er givet klar Besked om, fattelsen der, det er det, at der var en
at Sikringsstyrken var krævet indkaldt vis Forskel paa Opfattelsen hos Chefen
af Chefen for Generalkommandoen i et for Søværnskommandoen og Chefen for
Generalkommandoen. Det var en KendsMøde samme Dag Kl. 17.00.
Alsing Andersen: Der maa foreligge gerning, at Chefen for SøværnskommanErindringsforskydninger i disse Refera- doen, man kan sige i det allervæsentligter, for jeg har omtalt det, det vil jeg ste, delte Ministeriets Opfattelse, i alt
ganske afgjort holde paa, jeg husker Fald i Løbet af Mandagen, efter at vi
ganske bestemt, at jeg har omtalt det, havde hørt Renthe-Finks Udtalelse, saaom jeg har nævnt, hvad der er foregaaet ledes at Chefen for Søværnskommandoen
Kl. 17 eller paa andre Tidspunkter, tør vel var lige saa betænkelig som vi andrejeg ikke hævde, men jeg ved i alt Fald, ved at foretage nogen Foranstaltning,
som jeg oplyste forleden Dag, at jeg jeg husker ogsaa, at Viceadmiralen selv
nævnte, at General Prior Kl. 17 havde har skrevet i en af de Beretninger, han
ønsket Troppeforskydninger foretaget i har afgivet, at han havde saadanne BeSønderjylland, og der regner jeg med, tænkeligheder i Løbet af Mandagen, og
at jeg ogsaa har sagt, at han ønskede det er jo højst sandsynligt, at jeg, spurgt
Sikringsstyrken indkaldt, at han paa ny om Chefernes Stilling, har sagt noget i
fremsatte Ønsket om at faa Sikrings- den Retning. Hvad General Prior anstyrken indkaldt. At jeg har nævnt Sik- gaar, kan jeg ikke have sagt det paa
ringsstyrken, er jeg dødsens sikker paa. den Maade, at han havde givet UdMed Hensyn til Spørgsmaalene om tryk for saadan en Mening. Hvad jeg
- nu kan jeg ikke huske alle disse Ci- kan have sagt om General Prior, kan
tater, men der blev sagt: ~ Vi er imidler- alene være det, at han har ønsket Siktid enige om, at der i Dag ikke bør fore- ringsstyrkens Indkaldelse, men at jeg,
tages videre c - det har jeg svaret paa saaledes som det var Tilfældet, i Samderved, at jeg har nævnt, at man har menkomsten Kl. 17 havde sagt til ham,
ønsket Sikringsstyrken indkaldt. Men De at det var antagelig umuligt at gennemmaa undskylde, jeg kan ikke huske alle føre nu efter Renthe-Finks Udtalelser,.
de Citater, De læste op der, Hr. Wester- fordi man nu i Ministeriet maatte skyde
mann. Der var en anden Indvending, De dette Spørgsmaal fra sig i Øjeblikket og
anse det for helt umuligt at tænke paa
gjorde ...
Westermann: Ja, det er hævdet, at at gennemføre en saadan Foranstaltder ikke fra Forsvarsmagtens Side er ning. Og da jeg havde haft den Samtalekrævet eller stillet Forslag om nogen og sagt saadan til Prior Kl. 17 - det
husker jeg - , er det meget muligt, at.
Indkaldelse.
Alsing Andersen: Det er ganske ude- jeg har refereret eller hentydet til den
lukket, at jeg kan have sagt det.
Samtale, jeg der har haft, og til ViceWestermann: Det staar i begge Re- admiralens Opfattelse. Paa anden Maade
ferater, at Hr. Alsing Andersen i Mø- kan jeg ikke forklare det.
det har redegjort for de Krav, der var
Rasmus Hansene Det fremgaar af destillet med Hensyn til Troppeforskyd- Notater, Dr. Krag har efterladt sig fra
ninger, og at Regeringen havde afvist Partiformandsmødet den 8. April 1940,
- det er der ingen Tvivl om, derimod at Alsing Andersen i Mødet har omtalt
kan der være Tvivl om, hvad Hr. Alsing et Krav om Indkaldelse af SikringsstyrAndersen har ment med : ~ Vi er imidler- ken, et Kraveller et Ønske, der var
tid enige om, at der ikke bør foretages fremsat af General Prior. Det fremgaar
videres. Hr. Alsing Andersen har ment, endvidere af Dr. Krags efterladte Noat Regeringen er enig om, at der ikke tater, at Alsing Andersen har givet Udbør foretages videre, men, som det staar tryk for, at der var Uoverensstemmelseher, viser ~vic tilbage til den komman- mellem ham og General Prim' med Henderende General, Viceadmiralen og For- syn til Spørgsmaalet om Indkaldelse af
svarsministeren. Det. maa opfattes, som denne Sikringsstyrke. Med Formandens
ført.«
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Tilladelse vil jeg gerne have Lov til at
citere et kort Uddrag af, hvad Dr. Krag
har nedskrevet. Han skriver:
»Forsvarsministeren meddelte dernæst, at det var besluttet at opretholde højeste Alarmberedskab for de
sønderjydske Styrker incl, Fredericia,
men for det øvrige Land Beredskab af
næsthøjeste Trin. Han havde over for
General Prior ytret Betænkelighed ved
at indkalde Sikringsstyrken og at foretage Troppeforskydninger mod Grænsen under Henvisning til Dr. Munchs
Samtale med Renthe-Einlc; men han
havde lovet General Prior, at han
skulde faa endeligt Svar paa sine Ønsker, naar efter Formandsmødets Afslutning nyt Ministermøde var afholdt.e
Jeg vil gerne spørge Alsing Andersen, om det Referat, som Dr. Krag nedskrev under Mødet af , hvad der er foregaaet, og som jeg her har gengivet et
Uddrag af, er i Overensstemmelse med
den Erindring, som Hr. Alsing Andersen selv har fra det paagældende Møde
om, hvad der er foregaaet.
Alsing Andersen: Ja, saa vidt jeg
kunde konstatere under Oplæsningen,
dækker det helt min egen Opfattelse af,
hvad der er foregaaet under det Møde.
Rager: Vi har jo, Hr. Alsing Andersen, forskellige Partiformænds Udtalelser om, hvad der er sagt, det er
desværre saadan, at De ikke har haft
Lejlighed til at se dem i Forvejen, men
A. M. Hansen, den nuværende Undervisningsminister, siger om sine Udtalelser, at det er personlige Optegnelser, som
han foretog under selve Mødet - jeg
lægger mest Vægt paa de Optegnelser,
der er foretaget under selve Mødet, og
han siger her:
»Hasle spørger: Er Regeringens
Holdning i Overensstemmelse med de
sagkyndige - Hæren og Flaaden?e
Og saa refererer han Deres Udtalelser saaledes:
»Vi har drøftet Mulighederne med
de sagkyndige; de ønsker naturligvis
Indkaldelser, men Ministeriet er enigt
om, at vi bør være saa tilbageholdende og forholde os saa stille som muligt. Vi har ogsaa drøftet Indkaldelserne af det hjemsendte Beredskabsmandskab. Men Ministeriet er enigt
om at undlade dette. e
Saa kommer man ind paa Troppeforskydningerne, men jeg vil gerne spør.ge, om det Referat her, som jeg synes
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har stor indre Sandsynlighed for sig
som rigtigt, nogenlunde dækker - det
har jeg forstaaet, det gør - hvad De
erindrer.
Alsing Andersen: Ja, det gør det, og
jeg maa maaske tilføje - jeg glemte det
før : Hr. Westermann var inde paa, at
der var en Sætning: »Vi var enige orne
o. s. v. det skulde gaa tilbage paa, at jeg
var enig baade med Chefen for Generalkommandoen og Chefen for Søværnskommandoen om, at der ikke skulde foretages mere. Det kan ikke være det; det
var i Ministeriet, vi var enige om det,
og Chefen for Søværnskommandoen var
ogsaa af den Opfattelse Mandag Eftermiddag. Saadan maa det forstaas. Jeg
har antagelig tænkt paa Ministeriet, da
jeg sagde »vie i det Tilfælde.
Bomholt: Jeg vilde have fremført
det Citat fra Dr. Krags Optegnelser, som
Hr. Rasmus Hansen har fremført, og tilføjet en Bemærkning om, at det naturligvis er mest loyalt at sidestille alle Udtalelser fra Formandsmødet for at give
en klar Forestilling om Situationen.
Westermann: Det er Hasle, der har
nedskrevet det under selve Mødet, og
han har forstaaet det, som om »vie gik
tilbage til Forsvarsministeren, den kommanderende General og Viceadmiralen,
det fremgaar ogsaa af hans Udtalelse:
»Hvis vi havde vidst, at de militære Chefer stod bagved et Krav om
Indkaldelser, havde vi fastholdt det til
det alleryderste. e
.
Jeg henviser i øvrigt til det Referat, Halfdan Hendriksen nedskrev umiddelbart efter Mødet, hvor han udtrykkeligt siger, at der ikke fra den øverste Ledelse har været fremsat noget egentligt
Forslag.
Alsing Andersen: Der maa jeg henvise til mine egne Udtalelser og det, der
nu er fremsat af Dr. Krags og A. M.
Hansens Udtalelser, som støtter min Opfattelse, og der er jo ikke Tale om noget
stenografisk Referat, og al indre Sandsynlighed, vil jeg gerne have Lov til at
sige, taler imod, at jeg kan have udtalt
mig saa absolut, som man har refereret
i en enkelt Udtalelse her, for som det er
sagt fra anden Side - det blev oven i
Købet refereret som et Afsnit af Dr.
Krags Notater - , havde jeg sagt til General Prior: Efter Formandsmødet og
det derefter følgende Ministermøde skal
De faa endelig Besked , og det drejede
sig baade om Sikringsstyrken og om
Troppeforskydningerne. J eg ved ikke
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hvilket Indtryk, det gjorde paa General
Prior, at han Kl. 17 fik at vide, hvad
Renthe-Fink havde sagt, det afæskede
jeg ham ikke Forklaring paa, men jeg
søgte at gøre ham forstaaelig, at Situationen var saa alvorlig, at Betænkelighederne var vokset inden for Ministeriet, og at det derfor vilde være dobbelt
betænkeligt at gøre noget nu. Men jeg
afæskede ikke General Prior nogen Mening, det har jeg i alt Fald ingen Erindring om, for det var naturligvis til syvende og sidst ogsaa Regeringens Ansvar.
. Westermann: De to konservative
Partiformænd har i hvert Fald haft det
bestemte Indtryk, at det Referat her er
rigtigt, jeg ved det bl. a. deraf, at jeg var
til Stede i Rigsdagen den Aften og ventede udenfor, og det første, de meddelte,
da de kom ud, var, at den højeste Sagkundskab for Hær og Flaade, ikke havde stillet Krav med Hensyn til Indkaldelse, men kun om Troppeforskydning.
Det forbavsede mig overordentligt, at
der ikke var stillet saadant Krav paa
det daværende Tidspunkt. Derfor ved jeg,
at deres Indtryk umiddelbart efter Mødet var det, som er refereret her.
Frede Nielsen: J eg er ude af Stand
til at se, at vi kan komme Spørgsmaalet
nærmere. Der foreligger Referat fra to
konservative Medlemmer, men der foreligger ogsaa Referater fra Dr. Krag og
A. M. Hansen, som støtter det Indtryk,
Alsing Andersen selv har. Jeg kan ikke
forstaa, at man skal vedblive at køre
paa Fremstillingen udelukkende fra een
Side, naar der fra 3 andre Sider er en
enslydende Fremstilling.
Bomholt: Jeg gør kun opmærksom
paa, at Hartvig Frisch i sin Pro Memoria har bemærket, at General Prior havde ønsket Mobilisering; han tillægger
Alsing Andersen den Udtalelse, at Prior
havde ønsket Mobilisering.
Alsing Andersen: Det er i alt Fald
en Misforstaaelse; der har været talt om
Sikringsstyrken, ikke om Mobilisering.
Det tror jeg heller ikke er nævnt fra anden Side.
Bomholt: Men Hartvig Frisch har
haft den Opfattelse, at der var forskellige Opfattelser.
Arnth Jensen: Erindrer De, Hr. Alsing Andersen, noget om, hvorvidt det
ogsaa blev meddelt i Formandsmødet, at
General Prior allerede den 6. April havde ønsket Sikringsstyrken indkaldt?
Alsing Andersen: Den 6.?
23
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Formanden: Om Lørdagen.
Alsing Andersen: Naa, nej, det hu-

sker jeg ikke, jeg tror ikke, jeg har
nævnt Dato, det tror jeg ikke. Jeg tror
kun, jeg nævnte, at der i de Dage, der
var forløbet, havde været forskellige
Drøftelser om Indkaldelser af større eIler mindre Omfang.
Arnth Jensen: Grunden til, at jeg
rejste det Spørgsmaal, var, at jeg erindrer fra Dr. Krags Beretning den 8.April,
at han tilføjede, at om Indkaldelser kunde der have været Tale den 5. eller 6. Det
var derfor, jeg rejste Spørgsmaalet.
Formanden: Med Hensyn til Spørgsmaalet, om de to konservative Medlemmer i Formandsmødet om Aftenen vilde
have fastholdt Kravet om Indkaldelse,
hvis de havde vidst, at de militære Chefer ikke var enige med Forsvarsministeren, vil jeg gerne sige, at saa vidt jeg
erindrer, er der i den skriftlige Fremstilling fra Formandsmødet, der blev givet
her af Halfdan Hendriksen og af Henning Hasle, ikke nævnt et Ord om, at
de vilde have fastholdt det, hvis de havde
været klar over, at de militære Chefer
ikke var enige med Forsvarsministeren.
Det var først ved den mundtlige Forhandling med Hr. Hasle, at Hr. Hasle
til sidst erklærede, at havde han været
klar over, at de militære Chefer stod bag
Kravet, vilde de to konservative Medlemmer ogsaa have fastholdt det.
Westermann: Det er dog ganske givet, at Referatet, som Henning Hasle i
sin Tid havde nedskrevet under selve
Partiformandsmødet om Aftenen, vilde
han ikke have skrevet, hvis det var blevet meddelt. Saa vilde han have stillet
Krav, men det kunde han jo ikke skrive
i Referatet af Mødet.
Formanden: Nej, det er meget muligt, men vi ved, hvorledes disse Udtalelser fremkom den Dag, Hr. Hasle var
her oppe.
Da der ikke er flere, der har bedt
om Ordet til dette Punkt, gaar vi til det
næste Spørgsmaal: Erindrer Alsing Andersen ikke, at der i Formandsmødet den
8. April Kl. 20 fra Halfdan Hendriksens
Side blev stillet Forslag om at indkalde
de 5 Aargange, der var hjemsendt med
Uniform?
Alsing Andersen: Nej, det erindrer
jeg ikke som et Forslag, men jeg er klar
over, at Spørgsmaalet blev rejst fra konservativ Side, om man eventuelt skulde
indkalde disse Aargange, der var hjemsendt med Uniform. Efter min Erindring
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saa, om jeg saa maa sige, druknede dette
Spørgsmaal i hele den Stemning, som
Mødet beherskedes af paa Grund af
Renthe-Finks Udtalelser, og efter min
bedste Overbevisning ebbede Diskussionen om hele dette Spørgsmaal ud, og del'
blev ikke fra konservativ Side stillet
hverken egentlige Forslag eller noget
Krav om det.
Westermann: Jeg vil gerne referere
over for Hr. Alsing Andersen, at i
Hasles Referat, som altsaa er nedskrevet
under Mødet, skriver han:
»Hendriksen anmodede om, at de
5 Aargange, der er hjemsendt med
Uniform, indkaldesc.
Derpaa svarede Udenrigsminister
Munch:
-Det var netop dette, Renthe-Fink
advarede imod«.
Der staar ikke mere om det. I Halfdan Hendriksens Referat, der er nedskrevet umiddelbart efter Mødet, hedder
det:
»Hendriksen spurgte, om det ikke
vilde være nødvendigt, at man nu indkaldte de 5 Aargange, der var hjemsendt med Uniform. Tidspunktet hertil maatte være inde. c
Det afviser derefter Forsvarsministeren, idet Forsvarsministeren udtalte,
at det vilde være urigtigt i Øjeblikket at
foretage sig noget saadant.
Alsing Andersen: Naa, ja, jeg har i
og for sig ikke noget at tilføje ud over, at
dermed tror jeg ogsaa, jeg har Lov at
sige, at Diskussionen om Spørgsmaalet
ebbede ud.
Westermann: Ja, men vil Alsing Andersen ikke indrømme, at her foreligger
en Anmodning?
Alsing Andersen: Ja, hvis Ordene er
faldet saadan, at man »anmodede« om
det, saa er det en Anmodning, men det
ved jeg ikke, det er naturligvis umuligt
at opklare i Dag.
Westermann: Det bekræftes ogsaa af
Dr. Krags Referat.
Alsing Andersen: Naa, ja, det tør jeg
ikke benægte, men Situationen var jo
den, at vi fra Ministeriets Side fraraadede det, og det var jo den alt overvejende Stemning, ogsaa Dr. Krag gik jo bestemt imod Indkaldelser paa det Tidspunkt som yderst betænkelige. Det var
jo Situationen, og jeg maa tilstaa, at det
er min Opfattelse af Mødets Afslutning,
at alle derefter var enige om, at det ikke
gik an at foretage mere. Det kan natur-

ligvis være en forkert Opfattelse, men
saadan var mit Indtryk af Afslutningen.
Westermann: Maa jeg lige oplæse
lidt af Dr. Krags Notater i dette Møde:
~ Under denne foreslog den konservative Landstingsmand Halfdan
Hendriksen. at Sikringsstyrken blev
indkaldt eller i det mindste de med
Mundering hjemsendte Værnepligtige.«
Der er altsaa tre sammenfaldende
Referater vedrørende det Spørgsmaal.
Formanden: Jeg maa dog dertil oplyse, hvad Hr. Westennann selv har oplæst, at Halfdan Hendriksens Udtalelser
lød saaledes:
~ Hendriksen spurgte, om det ikke
vilde være nødvendigt at man nu indkaldte de 5 Aargange, der var hjemsendt med Uniform. Tidspunktet hertil maatte være inde.«
Det er altsaa et Spørgsmaal, der
stilles. Vi har dokumenteret det tidligere.
Det var ikke noget Forslag, der forelaa,
det var et Spørgsmaal, der blev rejst.
Rasmus lIansen: Hr. Westermann
citerede, hvad Dr. Krag har nedskrevet
om Halfdan Hendriksens Udtalelser vedrørende Indkaldelse af Sikringsstyrken,
men det forekommer mig, at man for at
faa det helt rigtige Indtryk af, hvad der
er foregaaet, skulde være gaaet noget videre med Citeringen, end Westermann
gjorde. Jeg beder derfor om Formandens Tilladelse til et Citat. Der staar i
Dr. Kmgs Notater:
~I Tilslutning til Redegørelserne
for Noterne fra Z. og fra Samtalen
med den tyske Gesandt fulgte nu en
kortvarig Forhandling. Under denne
foreslog den konservative Landstingsmand Halfdan Hendriksen, at Sikringsstyrken blev indkaldt eller i det
mindste de med Mundering hjemsendte Værnepligtige. Paa direkte Spørgsmaal fra Udenrigsministeren om mit
Raad i denne Sag svarede jeg, at jeg
maatte finde Noterne af 4. og 5. April
tilstrækkelig urovækkende til, at Foranstaltninger til Neutralitetens Varetageise burde være truffet; men at
skride til Indkaldelse af Værnepligtige
i Løbet af Natten eller Morgendagen
maatte jeg fraraade. Thi, hvis Tyskerne med Fremrykningen af Tropper
mod den danske Grænse havde aggressiv Hensigt, vilde Grænsen sandsynligvis blive overskredet i de første
kommende Morgentimer, og Indkaldelsen vilde komme for sent og føre til en

I

706

705

Fiasko. Havde Tyskerne ikke saadan
Hensigt, kunde man (jfr. Gesandtens
Advarsel) kalde Lynet ned over sig
ved Indkaldelser eller Troppeforskydninger.«
Og saa føjer Dr. Krag til, og det er
det afgørende:
,.Yderligere Udtalelser om Spørgsmaalet blev derefter ikke fremsat.«
Det vil sige, at efter at Dr. Krag
havde fraraadet at skride til Indkaldelse
af Sikringsstyrken, saa fastholdt hverken Hr. Halfdan Hendriksen eller Hr.
Hasle paa de Konservatives Vegne Indkaldelse af Sikringsstyrken den 8. April.
Westermann: Jeg forstaar slet ikke,
hvad denne lange Oplæsning skal til. J eg
har kun nævnt, at det ogsaa af Dr. Krags
Referat fremgaar, at Halfdan Hendriksen har stillet et saadant Forslag. J eg
har ikke paa noget Tidspunkt hævdet, at
Hendriksen har fastholdt et Krav derom, og saaledes lyder Spørgsmaalet her
heller ikke , hvis Hr. Rasmus Hansen
kan læse det.
Rasmus lIansen: Det afgørende er
naturligvis, om Hr. Halfdan Hendriksen
efter at have faaet de Oplysninger, som
Regeringens Medlemmer kunde meddele
Partiformændene, har fastholdt sit Forslag om Indkaldelse af Sikringsstyrken.
Formanden: Saa gaar vi til det næste
Spørgsmaal: Blev Alsing Andersen ikke
gjort bekendt med Gesandt Zahles Indberetning til Udenrigsministeren den 8.
April om Aftenen?
Alsing Andersen: Dertil tror jeg, jeg
maa svare Nej. Efter min bedste Overbevisning har jeg først hørt om den senere.
Formanden: Det næste Spørgsmaal
lyder: Har Alsing Andersen den 9. April
Kl. ca. 5 hørt Viceadmiral Rechnitzer give Ordre til Alarmberedskab for
Søværnet med Tilføjelsen, at der ikke
maatte skydes før efter nærmere Ordre?
Alsing Andersen: Ja, det har jeg.
Westermann: Saa maa jeg stille AIsing Andersen det Spørgsmaal: Hvorledes kan Alsing Andersen være uvidende om, at der var Alarmberedskab naar
Alsing Andersen har hørt, at der ~r udstedt Ordre til Alarmberedskab Kl. 5 om
Morgenen den 9. April?
Als~ng Andersen: Saa kunde jeg da
først blive klar over det i alt Fald paa
de.t Tidspunkt. .Det har jeg ~kke hæftet
mig ved. Det, Jeg hæftede mig ved, det
yar i Almindelighed Ordren om, at der
Ikke skulde skydes. Det grundede jeg

~*

lidt over, da jeg hørte Admiralen give
denne Ordre, men jeg skønnede, at det
maaske var det bedste i den Situation,
hvori vi befandt os dengang, at man ikke
her ved Flaadens Leje og Holmen fik
større Kamphandlinger udviklede, lige
før vi skulde til at forhandle om Situationen paa Amalienborg, og derfor akkviescerede jeg ved det uden at nævne
mere derom.
Westermann: I Alsing Andersens
egen Indberetning staar der, at Alsing
Andersen først efter de senere Samtaler
i Rigsdagen blev gjort bekendt med, at
Flaaden ikke havde været i Alarmberedskab. Ikke desto mindre har Alsing Andersen hørt, at der Kl. 5 om Morgenen
blev udstedt Ordre til Alarmberedskab
for Flaaden. Endelig vil jeg med Hensyn til den Ordre, som Alsing Andersen
lægger særlig Vægt paa, nemlig at der
ikke maatte skydes før efter nærmere
Ordre, gerne spørge: Var Alsing Andersen klar over Konsekvensen af en Ordre
af denne Art, at den medførte, at selv
Skibe, der blev stillet over for uprovokeret Angreb, ikke maatte forsvare sig,
før de havde faaet Tilladelse fra Søværnskommandoen?
Alsing Andersen: Nej, det vil jeg
sige, den Konsekvens har jeg ikke været
klar over. Jeg tænkte paa den umiddelbare lokale Situation her i Flaadestationen lige ved Amalienborg, hvor jeg
mente, at det maaske alligevel var bedst,
at denne Ordre gik ud, saaledes at der
ikke fandt Kamphandlinger Sted just
som vi skulde til at forhandle om, hvad
det egentlig var, der var blevet forelagt
os. Ingen anede jo noget om det paa det
Tidspunkt.
Med Hensyn til Alarmberedskabet
kan jeg roligt sige, at jeg har den Morgen ikke skænket det en Tanke, at Ordet
»Alarmberedskah« blev nævnt som nogen
særlig Ordre. Jeg lagde Mærke til den
Ordre, at der ikke maatte skydes, og jeg
tænkte et Øjeblik: hvad betyder det i
:!forhold til de Forholdsordrer, som vi
lige har talt om. Saa akkviescerede jeg
ved det uden at indlade mig i nærmere
Diskussion derom, med den Begrundelse, jeg har givet her, og saa tog vi af
Sted til Amalienborg. Vi stod praktisk
t~lt og skulde af Sted, da de Bemærkmnger blev udvekslet.
Westermann: Jeg forstaar, at Alsing
Andersen har sat det i Forbindelse med
de Foreteelser, der fandt Sted ved Kobenhavn, altsaa her inde ved Holmen

I

1

707
men at Alsing Andersen ikke har hørt,
at det gjaldt en Udsendelse til alle Skibe,
altsaa ogsaa en Udsendelse til Skibe, der
befandt sig ude i Farvandene og skulde
optræde paa eget Initiativ, og som efter
denne Ordre ikke maatte skyde, end ikke
i Selvforsvar, før de havde fa aet Ordre
fra Søværnskommandoen.
Alsing Andersen: Nej, jeg vil gerne
gentage, at de Konsekvenser har jeg
ikke tænkt paa i det Øjeblik. J eg tænkte
paa Modforanstaltninger, som Ordet blev
nævnt her, paa Holmen og Flaadestationen, tænkte, at det er maaske bedst, at
man lader være med at fremkalde Kamphandlinger her. Det er den Forklaring,
som er den rigtige efter min Overbevisning.
Rager: Ja, det undrer mig, at man
her spørger, om Alsing Andersen har
hørt Viceadmiralen give Ordre til Alarmberedskab for Søværnet, for nu har jeg
været Deltager i uendelige Diskussioner,
hvoraf det fremgaar, at Alarmberedskab
var noget, man ikke kendte i Søværnet,
der hed det Sikringstjeneste Nr. 1, 2 og
3. Derfor vil jeg gerne spørge Hr. Alsing
Andersen: Naar De nu saa hurtigt gik
ind paa at svare paa Hr. Westermanns
Udtalelse om Alarmberedskab, var det
saa ikke, fordi Westermann brugte Ordet, og tænkte De saa paa, om det var
det teknisk rigtige Udtryk eller ej? Har
det ikke den Morgen været Sikkerhedsanordning et eller andet, der blev givet
Ordre til?
.
.
.
. Westermann: Nej, Rechmtzer har
.
sikkert brugt det forkerte Ud~ryk.
. Alsing Andersen: Det er JO helt rigtigt, hvad Hr. Rager sI~er, at der er Forskel paa Begreberne inden for Hæren
og ~øværnet, men. Jeg har .den Morgen
slet Ikke hæftet mig ved, hvilke Ord der
blev ~rugt. Det var blot den Tilføjelse, at
der Ikke m~atte ~kydes før efter nærmere Ordre I ;ForbIIl;dels~ med, ~vad Forholdsordren I Almindelighed indeholdt,
som Jeg hæftede ~llg ved. J eg var godt
klar over, ~t der d~r kunde være en Forskel, men Jeg akkviescerede ved det uden
at gøre Indvendmger.
.
.
Wester~ann: J~g henv.Iser til det,
d~r staar SIde 194 I.Rechmtzers Beretmnger. Der staar Ikke »Alarmheredskabe, der staar noget andet forkert:
»Forinden havde jeg givet Ordre
til forhøjet Beredskab, men at der
ikke maatte skydes før efter nærmere
Ordre.e
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Rager: Det er altsaa ogsaa galt.
Westermann: Men der blev udsendt
Ordre om Sikringstjeneste 3.
Formanden: Saa kan vi maaske gaa
til det næste: Konfererede Alsing Andersen med Værnenes Chefer i Anledning
af Folketingets Erklæring af 19. Januar
1940, og førte Beslutningen til særlige
Forholdsregler?
Alsing Andersen: Det har jeg for saa
vidt vel allerede svaret paa tidligere, men
jeg skal gerne gentage, at jeg ikke holdt
nogen særlig Konference med Værnenes
Chefer i Anledning af Folketingets Beslutning af 19. Januar 1940, men et Par
Dage efter meddelte jeg General Prior
.og vistnok ogsaa Viceadmiral Rechniteer, at de militærpolitiske Problemer i
det hele .tage.t nu vilde blive taget op til
Behandling I 8 Ma;nds Udvalget, og det
fandt ogsaa Sted I en Møderække, der
begyndte den 2., Fe~ruar.
.
Formanden, VI gaar saa ~II næste
S~ørgsmaal: Na~r SøkrIgs!UaterIellet 'Ya r
utilstrækkeligt til N eut~ahtetsbe,:ogtnmg
af danske Farvande, fmd.er Alsing Anderse!1 det saa fo~maalstJenhgt og forsvarhgt at lade »Niels Iuel« stryge Kommando .alene for at benytte det som Kasernesk~b for en Eksercerskole?
.
A1smg Anderse~: Forholdet var JO
det, at man gerne vilde fortsætt~ '~Jddan
nels en af nyt Mandskab samtidig .med
at varetage Neutralitetsopgaverne, I alt
Fald saad~n at. ma;n kunde uddanne
Mandskab I et rimeligt Omfang, og det
fandt jeg ingen Anledning til at modsætte mig. Forholdet var jo ogsaa det
at det paagældende uddannede Mand~
skab blev hjemsendt allerede den 30.
Marts, og det var altsaa før der var
kommet disse foruroligende Meddelelser.
Westermann: De nævner et Sted, jeg
har det ikke lige præsent h o d t
men De nævner i en Forbi~d~s~ i ~e::~
Indberetning hertil, at der ikke var tilstrækkeligt Materiel til en alsidig Overvaagning af Neutraliteten i danske Farvande, og det var under den Forudsætning, at jeg stillede det Spørgsmaal, om
man paa det Tidspunkt, i FebruarMarts, fandt det forsvarligt at stryge
Kommandoen i en saa vigtig Enhed som
»Niels Iuel« alene for at bruge det til
Kaserneskib, hvilket man kunde bruge
en hvilken som helst Bygning til.
Alsing Andersen: Ja, det var vel ikke
blot for at være et Slags Kaserneskib
det var vel, for at de skulde have Ud~
dannelse ombord, sejle og benytte Skibet.
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Westermann: Nej, jeg vil bestemt
hævde, at det var kun som Logiskib, det
blev benyttet, og at en hvilken som helst
Bygning i København kunde være brugt
til det.
Alsing Andersen: Det kender jeg ikke
noget til.
formanden: Det næste Spørgsmaal
lyder: I hvilken Grad har Ønsket om at
berolige Tyskland spillet ind i Dispositionerne for Flaadens Placering i de
danske Farvande?
Alsing Andersen: For saavel mig
personlig som for Ministeriet som Helhed var Ledetraaden hele Tiden den, at
vi ved Hjælp af Flaadens Skibe burde
søge at bevogte vort Søterritorium i
størst mulig Udstrækning for at undgaa
Klager fra de krigsførende og de Forviklinger, der kunde følge deraf. At man
her i høj Grad maatte anse Tyskland
for den farligste Klager, var en given
Sag, men Beslutningerne om Placeringen af Flaadens Skibe blev truffet efterhaanden ud fra en Bedømmelse af de
skiftende Krigsforhold til Søs, saaledes
som det vist ogsaa fremgaar af den
skriftlige Indberetning, som jeg har givet
til Kommissionen.
formanden: Næste Spørgsmaal lylyder: Var Alsing Andersen bekendt med,
at der fra Søværnskommandoen allerede
Kl. 5.30 - altsaa over en halv Time
før Beslutningen paa Amalienborg den
9. April var givet Torpedobaaden
»Høgen« i Storebælt Ordre til at følge
en tysk Opfordring om at forlade Posten
ved Minespærringen og afgaa til Nakskov?
Alsing Andersen: J eg mindes ikke at
have været ude for den Situation, før
jeg ser den i Spørgsmaalet her. J eg kan
vist roligt sige Nej. Det foregik jo ogsaa,
medens vi var paa Amalienborg.
Westermann: Ja, maa jeg have Lov
at spørge, om Alsing Andersen ikke har
læst Generalrapporten for Sikringsstyrken?
Alsing Andersen: Generalrapporten
for Sikringsstyrken?
Westermann : Ja.
Alsing Andersen: Jo, det har jeg.
Westermann: Der staar nemlig denne
Sag omtalt, hvordan Telegrammet er afsendt fra Søværnskommandoen Kl. 5.30
og først sat i Kode og Ordren formentlig
afgivet nogle faa Minutter efter at Forsvarsministeren forlod Ministeriet. Det
er derfor jeg spørger, om Alsing Andersen ikke var bekendt med, eventuelt selv
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havde givet Ordre til, at s Høgen- skulde
følge den tyske Henstilling.
Alsing Andersen: Nej, absolut ikke.
formanden: Saa gaar vi til næste
Spørgsmaal: Hvorfor blev der af Alsing
Andersen ikke givet Ordre i Anledning
af Meddelelsen om det tyske Skibs Anløben af København?
Alsing Andersen: Ja, til at begynde
med var der ingen, der var klar over,
hvad det var for et Skib og hvilket Ærinde det havde, det fremgaar ogsaa tydeligt af Søværnskommandoens udførlige
Beretning, men iøvrigt regnede jeg naturligvis med, at de givne Forholdsordrer fungerede.
Westermann: Ja, men Forholdet er
jo her det, at Ministeren sidder inde med
ganske andre Oplysninger end de Mennesker, som var ude paa Stedet, altsaa
Kystdefensionens Personel, som eventuelt sku1de disponere. De Mennesker
kunde ikke disponere, for de maatte ikke
beskyde Skibet uden efter Ordre fra Søværnskommandoen (Regeringen). Søværnskommandoen er paa dette Tidspunkt bekendt med, at Grænsen er overskredet, og Kystdefensionen venter paa
Forholdsordre, men det varede fem
Kvarter, før Forholdsordren kom til
Kystdefensionen.
Alsing Andersen: Ja, Begivenhederne
rullede jo over hinanden den Morgen,
det beder jeg om, at man vil erindre,
men iøvrigt vil jeg gerne sige, at jeg
som politisk Minister nu ikke har opfattet mig som militær øverstkommanderende, der skulde tage Stilling og udstede
'mili tær e Ordrer. Jeg regnede med, at de
Forholdsordrer, der var gældende, ogsaa
traadte i Kraft. Det er da en ganske
naturlig Opfattelse hos mig.
Westermann: Ja, men det, der forelaa, var, at man skulde indhente Søværnskommandoens Ordre. Det søgte
man, men fik først Svar fem Kvarter
efter, skønt der var direkte Telefon mellem dem.
•
Alsing Andersen: Ja, jeg maa hævde,
at jeg har intet Ansvar for, at der er
gaaet fem Kvarter.
frede Nielsen: J eg husker fra forrige Verdenskrig, fordi jeg selvoplevede
det, at der dengang var Vagt ude forskellige Steder, bl. a. paa Langeliniemolen.
J eg vil gerne spørge Alsing Andersen,
om det var blevet drøftet i Vinterens Løb
at sætte Vagt forskellige Steder.
Alsing Andersen: Ja, det var det, jeg
har i alt Fald selv nævnt det over for
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de militære Mynd igheder, og S pørgs maalet er ogsaa re jst i F olketi nget, hu sker
jeg, Det va r l Ir. Carslen Ila/I , der iron ise rede over, a l man ikke ben yttede Soldutorne til nogen Va gtt jeneste og lignende nyttige Ting. Men ma n var a ltsaa denga ng fra de militæ re Chefers Side af den
Opfattelse, a t Erfari nge rne fra den forsle Verdenskrig, hvor ma n havde ga aet
og h oldt Va gt i do man ge Au r ved F iurger og Broer og J eru ha nclinier, viste, al
del virkede demoraliserende - natu rli gvis militært demorali serende paa
Styrkerne, snuledes a l man foretrak a t
holde dem sa mlede til sæ rl ige Øvelse r og
til Drug sam let. Saa S porgsma a let hal '
være t d r oftet, men det Cl' a ltsa n d isse

form an den: Det s idste Sporgsmnu l
lyder : Ila!' Als ing An de rsen den IO, Ma j
1\)10 hen still et lil Viceadm iral Iieclml!»
zer at for blive i s in S till ing pua T rods a f
den til Ad miralen skete Henvend else fra
Søvær nets Personel?
Alsing Anderse n: Da Vicead miralen
meddelte mig, a t ha n ønsk ede sin Afsked
o~ hl. a . begrundede del med, a l han
ha vde Ia a ot Oll personli g H on von dnlso
derom fra -1-5 hoj ts tuuende Soof' Ilcero r,
sa a in d rø mme r jeg, a l jeg reagerede i
første Omga ng. .Ieg an ført e ogsaa ovnr
for Yicend mirulen bl. a. det te, a t det da
i a lt F a ld ikke sku lde være P ersonellet,
hvad en ten det nu va r hojt eller lavt,
der skulde trmffe Hesl emmelso i saaren t sa~l igo Arg umen ter , der ha r været dunn o Sa ge r, og de rf or hens tillede jeg:
an ført im od del.
til ham a l over veje Sagen endnu e n
fred e Nielsen: .Ieg forst aar det sua- Gang , .I eg h usker ikke, om de t "a" sa mdan, at den duvæ rende Fors varsm ini ster l me Dag eller Dagen ofte I' , at Vicea d miselv ha r været inde pa a Ta nken, og at ra lon sva rede, a t ha n fa s thold t s it Ønske
det udelukk end e el' mi litæ re ll etæn kelig- og høgru nd ede det med , a l han ved a t la ge
heder, der har gjor t sig gæ ldonde her.
sin Afsk ed me nte, a t ha n ku nile hidra ge
Alsing Ander sen: .Ia, snud un val' det til paany at ska be roligo Arbejdsforho ld
i a lt Fa ld den gan g , de t var vel E fl eraaret inden foy Sovæ rne t, og c Hc:L' ~t ha n
Hlil9, Ila fik jeg a ltsaa en F oresporg sel hav de givet en sal,llla u ~roh" el'ln g .og
i F olketinget - ikke en Interpella tion, bestemt ~a slho}dt s,t, Ønske, fulgte .leg
det va r under F ina nslovdcba tten a t na tm-lig vis Vicead nri rul ens Ønske OITl
S porgsma a let blev r ejst - , og da liro f- Afsked , .Ieg "il ge r ne l ilfllje , a t da jeg
lede j eg det a ltsaa paa ny med Geno ral- 1'.efeJ'c l",cd.o d ~ n nc S.a~ I del s tore S a mkonun u n rloen

og de forkla rede m ig da

l in gsmin isturlum ,

VI

ha vde de ngan g , ble v

a f hvilke Grll;lde man helst undlod d e lln ~ der ogsa a fra anden Si de udt rykt BcAnvendelse a f Ma ndska bet, og den' Moti- uunkeligbe dcr ved den F'romga ngsmaade,
variug sva r ede jeg med i Fo lketinget over d: ,' hOl' , va r a nvendt" hl. a , Ira DI',
[u'(Ig s Si de, Sanledes ligger a llsa a det
for det paagmldende Medlem,
Rue er: Sporgsmaa let hlev ogsna , Fo rhold.
.
. .
som Alsing' Andersen ma nsko hu sker,
Ragere Ha r . J\h ms.tcl·en dongan.g
pa a et vist Tidspunkt rejs t og drøftet i faa el a t Vide, hvilke hoj tstua umlo Off'i-

cerc r (.I e ~ va 1', ollor va r de an onyme over
rl rin g ga nske den sa mme, som Alsin g' fol' Minist eren.
Alsing Ande rse n: Nej, de m .' ikke
Ander sen her giver Udtry k fol', Gen eral
P rior hmvdede bestemt, at det gjaldt om a nony me, jeg fi k Na vne ne, fi k al vide,
a t holde 'l'ro pporne sa mlet el vist Stykke hvem del m l', ,Jeg tor ik ke "INe si kker
fra Kysten, san ledes at han i g ive t TiI- pa a, a t jeg kan hu ske <lom a lle, 0111 det
fmId e ku nde sende dem ud , h vor do sku l- va r -1-, [) eller U, dOl' kom i Dep uta tion ,
de b ru ges, og han luuvdrxle, a t Vugt tjo- ved jeg ikkc sa a n oje. No g le af Nnvno no
nesto var noget a f del uheld igs te, rua u kan jeg husk e, men jeg vod ikke, om
kunde sæ tte T rop per til i det la nge Løb, det har I n teresse,
fo rmanden : Det næst e Sporg smnu l
Rag er : .Jeg synes, Ilet m l' rigt igt at
er : Ka n Als ing And ersen g ive en sa nd- faa Na vnene.
synlig . Fo r~ l al' i ng paa, a t Vicca.d m~ral
Alsilll: Andersene .Iu, H il er det en
l techn itzer
Ikke
ha
r
opf
a
ttet
den
a
f
J<
0 1'Sk.
I l n t 'e' ikke l 'l ' fnu et k n fc 'l' -o t
f 1 ' t \. , I l , u l ·g
, 1< I
'le
o Cl , I o; ,
' , t
'
() I
n'a'~~I~ I~l~ crn n grvuo 1'( re om Ol' IIIJC
om de l, s~lal cd es a l jeg Ol' h elt sikker.
el , sk ,
(1 l'estel'lIl Cl ll ll : De ka n Iaa Navnene a f
Alsi n ~ Ande rs e n e Nej, jeg ka n ikke. mig.) Den næstkommantlurcnd n i Ma ri J eg ha l' ikke noget at foje til den 1·' 01'- ne ministe l'iel, nll a fdorle Ko nlread mira l
kla r in g, .som e r gi vot i Søvæl'lls kolll rna n- J1w ltmcrich, va r i a lt F'aId en af (lem,
doens Bere tning om det Forhold.
sua vidt jeg ved var ogsaa lJri mul og
8 Mund s Udva lge t, og der el' mi n Er in-
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Kommundm: ' l JSCU med . De tre Navne
huske r j e~. ( W es/a ll/ au,, : Kom ma ndur
HDerR.) Det er rigti g t, K ornman dø r gm~rs
hu sker jeg ogsaa. De 1- Navne men er
je~ at ku nn e hu ske med Best emthed :
K ommand u r Euer«, K omm and er l psen
og de to Ko n treadrn iralc r, llnnunerich.
og B ritnul de Creoecoe ur,
Racer : .Jeg Iorstaar, a l deng an g
gjo rde ha mle Iln nnnerich og Eners Tj enes te i Min iste r iet , De pa a giuldcnd o havde ikke merlrlelt Forsv arsm ini steren noget om der es H ensi gt i F orvejen ?
\Vest ermann : g ærs va r ikk e i Mini stortot.
Alsin!: Anders e n: Ne j, det er ri gt urt.
Ever« gjo rde ikke Tjenes te de ,', men det
gjo n Ie K ontroad mi ral Il anunerich , ha n
va r Chef Ior Ma rin ostahcn og den ege n tlige n ms tkonun nnd orond o der .
Ra zer : De havde ikke med delt i Forvejen , nogen af dem , a t de vild e foretage
Aktion en ?
Alshl!: Andersen: Nej.
Bom holt: r Kaptajn N oru ps Bo g:
»H æ re n . del' ikk e mautto krrnnp o«, staa r
del' et lill e Trrnk S ide 87, trnrl ie S tykke.
,Te~ ska l med Formandens Till adelse lmso
det op. S ituationen e r Kongens F orvmrc lso o m Morge nen pa a Ama lienborg :
- Dor blev nu ringet I ra Holm en ,
a t Tysk ern o g ik i Land , og man forespurgte Vieeudmi ral en, om del' sk uld e
gor eR Mod sl und . Allmi ralen gik til
Telefo nen og be fal ede, at der ikk e
nuuille sll'llde,~ for l)({(t uærmcre Ordre . Derpa a h en vend te h an s ig til
General Pr ior og sagde, at lJæ ren vel
ogsan maatle h av e Ord re, h vort il Gencralon hem mrked a, at hu» foretrak
a t n l nen l e K o nqens O[J lIe[Jer i 1l[Je1ls
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Alsin!: Andersen : Den 6. Ap ril ? D" t
kan jeg ikke vide noget om , for jeg va r
ikk e, saa vid t jeg hu sker , hos Kon gen
fur den 8. April. ,re~ (r or , jeg h us ker
he il ri~ ligl.
Arnth Jensen . Nej , men j e~ st illede
S porgs manlet til Uden r igs min ister l '.
1.1f llJl ch, og de rfor s porg ør jeg, om De
e ri ndrer noget om, hv orvidt K on gen
ha,' faaet det at vide?
Alshl!: Andersen : Det kan jeg a ltsaa
ik ke vid e, da jeg ikke selv h ar været
Deltuger i de )[",I e,·.
\Vest ermann: r e n Afh or in g a f Viceadm ira l Ileclinilzer ku nde Viceadmiralr n ikke Iorstaa, at der over for ha m
sku lde væ re givet en Misbi lli gelse t il
K en de, snuledes so m Alsing Ande rse n
skr iver i sin Il a pport pa a Sill e ;' 1:
~ .reg misbilligede 0 \'0 1' for Viceadm ira len, dels al der ikke va r givet
Ord re om forhoj et Beredsk ab, og dels
at Viceadmiral en ikk e h avde tal t med
mi g om S pørgsmaulet.«
Over ful' delte hævd ur Vieendmira len ove r fo r Kommi ssione n h er', at d er
ove rho vede t ikk e har været Tal e om
nog en Mi shilligelso, o~ a t Alsin g Anderse n oven i Kubet endte Samtalen med at
sige : .Jeg ska l være dem sids te til at 110" r ej,le Dem noge t, Kan Als ing An dersen
fa n de to Tin g ti l a t ri me sam men?
Alsin!: Andersen: Nej, det kan jeg
ikke . ,Jeg husker, at jeg sag de til Viceadm iral en: Do maa være ganske klar
over', a t i den ne S ag her, hvor godt vi
end har arbej det sammen , kan jeg ikke
forsvare eller dæ kke Dom. Det sagde jeg
til Vlcoadmiru len .
Westermmnn Don a fslu tten de Udtale lse om : a t j e~ ska l væ re den sids te, der
vil bebrejd e n em noget , sk u lde altsaa
Af[Joretse.•
ikk e væ "e fald et?
K an det ikke tænkes , a t det Iors t e r
Alsi n!: Andersen : Det kan jeg ikk e
pa a delle T idspu nkt h er, at Admiral en hav e sagt, da jeg lige ha r bebrejd et Viceud st ed e.' Ord re til, a t der ikk e ma a sky- admiralen det og sagt: De rn aa være klar
lles? ( II'esiernutnn: Noi .)
ove r, Vicea dm ira l, at i denn e S ag her
Alsin!: Ande rsen : Det tor jeg ikke ka n jeg ikk e h ver ken dække elle r forsva re hes tenit paa. ,J e~ har h old t mi ~ til svare Dem . Det var om tre n t ord re t det
Snvmrnskonuna ndoons Beretning,
Ud t ry k, jeg brugt e. Om jeg sa a hal' gjort
fo r mande n: Saa er der ikk e fle re nogle personli ge Bemæ rk nin ger i Kra ft
S norgsmual.
a f det lange Samarhejde. vi h avd e haft,
Arn th J en sen: r lI elalion til det og pa a Grund af den Situation , ViceS porgs mau l, jeg st illede til forhenv a rren- admira len var i, det er nok muli gt, men
de Ude n r igs min iste r P . MI/1Ich i F or- jf!g er' ga nske klar over, a t delt e var min
midd a gs, vil jeg ge r ne spnrge Alsing An- Udtalelse til Viceadmira len , saa der ka n
dersen , om De eri ndre r noget om, hv or- in gen Misforsta a elso være.
vid t K on gen overho vedet fik Meddelelse
Pr, Da l!:a a rd : lIIaa jeg s pø rge, Alsing'
om, at Genera l P rior øns ke de F olk ind- And ersen . r sin Tid , ga ns ke kort e fte r ,
kal d t den (j . April ?
det va r vist i Maj 1910 i et Grupp emød e,
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fik vi en Beretning fra Alsing Andersen
om alle disse Forhold, og jeg erindrer,
at De netop over for os gav Udtryk for,
at De var utilfreds.
Alsing Andersen: Ja, det har jeg
ganske afgjort, ganske sikkert gjort.
Fr. Dalgaard: Det var lige efter, da
det laa klart, da man havde faaet Rap-

port om alt dette, og vi var allesammen
enige om, at det var noget højst mærkværdigt, der var foregaaet.
Alsing Andersen: Ja.
Formanden: Ja, saa kan vi takke Dem,
Hr. Alsing Andersen, fordi De kom til
Stede og har udtalt Dem om de forskellige
Spørgsmaal, som er blevet stillet til Dem.

Afhøringen sluttet Kl. 15.25.
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