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l 325
Nr.
l.
2.

10.
11.

20.

12.

22.

15.

21.

Uddrag af marinens overkommandos krigsdagbog .
Original betænkning af 9. okt. 1939 fra admiral Donitz angående
oprettelsen af maritimt støttepunkt i Norge .

3. Referat af 10. okt. 1939 af storadmiral Raeders forhandling med
rigskansler Adolf Hitler om oprettelsen af baser i Norge .

4. Uddrag af marinens overkommandos krigsdagbog, 10. okt. 1940..
5. Referat af Il. dec. 1939 af forhåndling mellem storadmiral Raeder

og Quisling-Hagelin .
6. Referat af 12. dec. 1939 af forhandling mellem rigskansler Adolf

Hitler og storadmiral Raeder angående Norge .
7. Uddrag af major DeyWes krigsdagbog, jan.-april 1940 .
8. Ordre af 29. jan. 1940 fra general Keitel angående studie "N" ..•
9. Direktiver af januar 1940 fra rigskansler Adolf Hitler vedrørende

forberedelsen af besættelsen af ikke-tyske områder .
Uddrag af general Jodls dagbog, 5. feb.-9. april 1940 .
Referat af 23. feb. 1940 af forhandling mellem rigskansler Adolf
Hitler og storadmiral Raeder angående operation "Weseriibung" ...
Skrivelse af 24. feb. 1940 fra rigeleder Alfred Rosenberg til rigs
udenrigsminister v. Ribbentrop vedrørende økonomisk hjælp til
Vidkun Quisling .

13. Referat af 26. feb. 1940 angående de politiske og forvaltningemæs
sige forholdsregler, som må tages i forbindelse med en besættelse af
Norge, Danmark og Sverige .

14. Udkast af 26. feb. 1940 til de krav, der ved en tysk besættelse skal
stilles til Norge .
Udkast af 26. feb. 1940 til de krav, der ved en tysk besættelse skal
stilles til Danmark .

16. Udkast af 26. feb. 1940 til de krav, der ved en tysk besættelse skal
stilles til Sverige ..

17. Betænkning af 28. feb. 1940 angående tyske modforholdsregler i
tilfælde af fjendens krænkelse af Norges neutralitet '" .•........

18. Rigskansler Adolf Hitlers ordre af l. marts 1940 angående operation
"Weseriibung" .

19. Betænkning af 4. marts 1940 angående Englands afhængighed af
leverancer fra Norge ..............................•..•........
Betænkning af 4. marts 1940 med 3 bilag indeholdende forslag til
militære krav, som under en tysk besættelse skal stilles til Dan-
mark, Norge og Sverige .
Referat af 5. marts 1940 med 2 bilag indeholdende forslag til polio
tiske fordringer til den danske, norske og svenske regering .••..•••
Ordre af 5. marts 1940 fra general v. Falkenhorst om, at venligsin
dede og neutrale magters diplomatiske udsendinge ikke må krænkes
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23. Referat af 6. marts 1940 indeholdende general v. Falkenhorsts yder-

ligere forslag til politiske forholdsregler i forbindelse med operation
"Weseriibung" .

24. Udkast af 6. marts 1940 til særlige bestemmelser angående politiske
Ii'l og forvaltningsmæssige forholdsregler ved operation "Weseriibung" .

25. Skrivelse af 6. marts 1940 fra søkrigsledelsen til værnemagtens over-
kommando vedrørende operation "Weseriibung" .

26. Afskrift af uddrag af storadmiral Raeders ordre af 6. marts 1940
angående operation "Weseriibung" .

27. General Keitels udkast af 8. marts 1940 til de militære krav, som
skal stilles til den danske og norske regering .

28. General Keitels udkast af 8. marts 1940 til særlige anordninger
angående operation "Weseriibung" .

29. Rapport af 9. marts 1940 fra storadmiral Raeder til rigskansler
Adolf Hitler angående operation "Weseriibung" ., .

30. Skrivelse af Il. marts 1940 fra admiral Schniewind til værnemag
tens overkommando angående nye krav til Sverige og Norge i for-
bindelse med operation "Weseriibung" .

31. Tillæg af Il. marts 1940 til udkastet indeholdende forslag til politiske
og forvaltningsmæssige forholdsregler i anledning af operation ,,'Veser -
iibung" .

32. Referat af 12. marts 1940 angående behandlingen af de fjendtlige
staters officielle og officiøse repræsentationer i Danmark og Norge
i anledning af operation "Weseriibung" .

33. General v. Falkenhorsts ordre af 12. marts 1940 om streng hemme
ligholdelse af alle forheredelserne til operation "Weseriibung" ... ..

34. Referat af 12. marts 1940 angående forhandling om efterretnings.
officerernes indvielse i operationsplanen "Weseriihung Siid" .

35. Uddrag af ordre af 13. marts 1940 fra general v. Falkenhorst ved-
rørende besættelsen af Danmark og Norge .

36. Betænkning af 13. marts 1940 angående behandlingen af de fjendt
lige staters officielle og officiøse repræsentanter og undersåtter i Dan-
mark og Norge ..••.............................. . . . ... . . .. ..

37. Referat af 12. marts 1940 angående fordringerne til Sverige i an-
ledning af operation "Weseriibung" .

38. Udkast til ordre af 13. marts 1940 til den øverstbefalende for gruppe
XXI .

39. Uddrag af overintendant Kdnigs beretning, dateret 20. okt. 1941, om
den tyske intendanturs virksomhed og erfaringer i Danmark 14.
marts-maj 1940 .

40. Skrivelse af 16. marts 1940 fra general Jodl angående indskrænkning
af forbudet mod afsejling af krigs- og handelsskihe fra Danmark og
Norge .....•.•.... ......... .... ... •...•.. . .... .. .... . .. ... ..

41. Skrivelse af 18. marts 1940 fra forsvarsøkonomi- og rustningskon
toret angående de økonomiske krav, som må stilles i forbindelse
med okkupationen af Danmark og Norge .

42. Ordre af 19. marts 1940 fra general Rimer angående opstilling af
hjælpetropper .............. .. ................ .... . .. ••.......

43. General v. Kaupisehs korpsbefaling nr. 3 af 21. marts 1940 med l
bilag angående Danmarks besættelse .

44. Skrivelse fra forsvarsøkonomi- og rustningskontoret af 21. marts
1940 angående de krav af krigsøkonomisk karakter, som skal stil-
les til den danske regering .

45. Skrivelse af 21. marts 1940 fra værnemagtens overkommando til
rigsministeriet for folkeoplysning og propaganda angående propa
gandaafdelingernes arbejde under Danmarks og Norges besættelse ..
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68.

v

Redegørelse af 21. marts 1940 for de forholdsregler, der er truffet i
propagandamæsaig henseende i forbindelse. med Danmarks og Nor-
ges besættelse .
Referat af 26. marts 1940 af storadmiral Raeders forhandling med
rigskansler Adolf Hitler angående operation "Weseriibung" .
Skrivelse af 28. marts 1940 fra divisionskommandoen for 170. infanteri
division til den XXXI højere kommando angående en tidligere ud-
levering af løbesedler og flyveblade .
Referat af 29. marts 1940 af storadmiral Raeders forhandling med
rigskansler Adolf Ritler angående operation "Weseriibung" .
Rapport af 30. marts 1940 fra den tyske officer Erfurth om hans
undersøgelse af færgeforholdene i Gedser .
Referat af l. april 1940 angående den øverstbefalendes afrejse fra
Berlin til Hamborg .
Skrivelse af l. april 1940 fra general Rimer til den 170. infanteri
division m. fl. angående afhentning af løbesedler og flyveblade til
brug for operation "Weseriibung" .
Skrivelse af 1. april 1940 fra general Rimer til X. flyverkorps angående
afhentning af flyveblade til brug ved operation"Weserubung Siid" ..
Skrivelse af 2. april 1940 med 6 bilag fra værnemagtens overkom
mando til rigsudenrigsministeriet angående den forestående aktion
mod Danmark og Norge .
Ordre af 2. april 1940 fra general v. Falkenhorst angående yderligere
foranstaltninger til sikring af aktionens hemmeligholdelse .•......
Meddelelse af 2. april 1940 fra chefen for værnemagtens overkom
mando til rlgsudenrigaministeriet, at man skal hindre, at kongerne af
Danmark og Norge drager til udlandet .
Chefen for værnemagtens overkommando, general Keitel, til rigs
udenrigsminister v. Ribbentrop med meddelelse af 3. april 1940 om
den forestående aktion mod Danmark og Norge. • .
Meddelelse af 3. april 1940 fra chefen for værnemagtens overkom
mando, general Keitel, om, hvilke officerer der som særlig sagkyn
dige skal stilles til disposition for gruppe XXI ...•..............
Fortegnelse af 3. april 1940 over anvendte dæknavne ved operation
"Weseriibung" .
Ordre af 3. april 1940 fra general Warlimont om iværksættelse af
visse spærreforanstaltninger ved den dansk-tyske grænse umiddelbart
forud for operation "Weseriibung" .............................•
Telegram af 4. april 1940 fra Renthe-Fink indeholdende referat af
samtale med direktør Mohr angående de engelske aøkrigsforholdsregler.
Ordre af 4. april 1940 fra admiral Canaris indeholdende nærmere
bestemmelser om spærring af den dansk-tyske grænse .
Rapport af 4. april 1940 fra general Rimer indeholdende de sidst
modtagne militære efterretninger fra Danmark .
Ordre af 4. april 1940 fra general Warlimont angående meldetjene-
sten i forbindelse med operation "Weseriibung" .
Instruks af 4. april 1940 fra general v. Kaupisoh vedrørende beo
sættelsen af Esbjerg .
Ordre af 4. april 1940 fra værnemagtens overkommando, at italien
ske, spanske, russiske og japanske krigs- og handelsskibe ikke må
hindres i at forlade dansk eller norsk havn .
Retningslinier af 5. april 1940 for pressereferater vedrørende opera-
tion "Weseriibung", udarbejdet af general Warlimont .
Ordre af 5. april 1940 fra general Rimer til den 170. infanteri
division m. fl., at der skal være stedkendte mænd ved den dansk-
tyske grænse på Weserdagen .
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Ordre af 5. april 1940 fra general Rimer angående indsættelse af
..Abwehr"-afdelinger .
Telegram af 6. april 1940 fra Renthe-Fink indeholdende referat af
samtale med prins Axel angående sikring af den danske skibsfart i
Nordsøen .
Ordre af 6. april 1940 fra chefen for værnemagtens overkommando,
at fjendtlige staters konsulatsarkiver må anses for ukrænkelige . . .
Ordre af 6. april 1940 fra general Keitel om den domsmyndighed.
der tilkommer den øverstbefalende for gruppe XXI .
Ordre af 6. april 1940 om anvendelse af forskelligt propaganda.
materiale .
Telegram af 7. april 1940 fra Renthe-Fink, hvori han refererer
stemningen i det danske udenrigsministerium j anledning af de
seneste noter til Norge og Sverige om malmtrafikken .
Befaling af 7. april 1940 med 2 bilag fra general v. Kaupisch an-
gående spærringen af den dansk-tyske grænse .
Skrivelse af 7. april 1940 fro. den 170. infanteridivision til den XXXI
højere kommando angående hemmeligholdelse af aktionsordren ....
Ordre af 7. april 1940 til den 198. infanteridivision (afdeling Buck).
om landgang i Gedser og fremstød mod Sjælland ..•...... ... . ..
Ordre af 7. april 1940 fra general v. Kaupisch om behandlingen af
venligsindede og neutrale landes diplomatiske repræsentationer ....
Ordre af 7. april 1940 fra rigsudenrigsministeriet til den tyske ge
sandt i Stockholm. prins af Wied, om at opsøge udenrigsminister
Gunther O. april 1940 kl. 6 .
Tillægsordre af 8. april 1940 om behandlingen af de fjendtlige sta-
ters diplomatiske repræsentationer i Danmark .
Ordre af 8. april 1940 angående spærring af den dansk-tyske grænse.
Udkast at 8. april 1940 til skrivelse fra værnemagtens overkom
mando til rigsudenrigsministeriet angående spærringen af de danske
og norske grænser .
Marchordre af 8. april 1940 til den 702. landskyttebataillon .
Referat af 8. april 1940 angående de forholdsregler, der skal tages
for at hindre de nordiske konsuler i Flensborg, Slesvig og Rendsborg
i at røbe den tyske opmarch .
Depeche af 8. april 1940 fra Rentbe-Fink med karakteristik af den
danske presses holdning og regeringens reaktion overfor den seneste
udvikling omkring de skandinaviske lande .
Grundherrs referat af 8. april 1940 af telefonsamtale med Renthe-Fink
angående reaktionen i det danske udenrigsministerium på meddelelsen
om den engelske mineudlægning ved Norges kyst .
Depeche af 8. april 1940 fra Renthe-Fink indeholdende en redegø
relse for det dauske udenrigsministeriums uro i anledning af dagens
tyske flådebevægelser samt referat af samtale med udenrigsmini-
ster, dr. P. Munch .
Woermanns referat af 8. april 1940 af telefonsamtale med kaptajn
Neubauer angående danske fyrskibes rapportering af tyske krigs.
skibe " .
Referat af 9. april 1940 angående den tyske rigsregerings syn på det
nordslesvigske spørgsmål i lys af den tyske besættelse af Danmark ..
Uddrag af referat af 9. april 1940 af rigsudenrigsminister v. Ribben
trops konference med den udenlandske presse 9. april 1940 kl. 11.
Depeche af 9. april 1940 fra Renthe-Pink med meddelelse om, at den
danske regering har bøjet sig under protest for de tyske krav .
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Telegram af 9. april 1940 fra Renthe-Fink angående tilintetgørelse
af instruktion Schlitter .
Telegram af 9. april 1940 fra Renthe-Fink med referat af hans
audiens hos Christian X 9. april 1940 kl. 14 .
Referat af 9. april 1940 af telefonisk meddelelse fra den tyske ge
sandt i Stockholm, prins af Wied, om forløbet af hans demarche hos
den svenske regering .
Den tyske gesandt i Stockholm, prins af Wied, fremsender den
svenske regerings svar på hans henvendelse samme dags morgen d. 9.
april 1940 " .
Den tyske ambassadør i Rom, v. Maokensen, indberetter om forløbet
af hans henvendelse til den italienske udenrigsminister Ciano d. 9. april
1940 .
Den tyske ambassadør i Rom, v. Mackensen. indberetter, at instruk-
tion Tafel er tilintetgjort d. 9. april 1940 .
Den tyske ambassadør i Rom, v. Mackensen, indberetter om hans
samtale med TIDuce samme dags formiddag d. 9. april 1940 .
Woermanns referat af 9. april 1940 af samtale med den italienske
diplomat Zamboni om det tyske angreb på Skandinavien .
Telegram af9. april 1940 fra den tyske ambassadør i Moskva, v. Schu
lenburg, med meddelelse om, at han har modtaget ordre og vil op-
søge udenrigskommissær Molotov .
Meddelelse af 9. april 1940 fra den tyske ambassadør i Moskva,
v. Schulenburg, at han har overbragt udenrigskommissær l\Iolotov
meddelelse om den tyske aktion .
Telegram af 9. april 1940 til de tyske gesendtskaber i Madrid, Tokio
og Budapest med ordre om at give de respektive udenrigsministre
meddelelse om den tyske aktion i Skandinavien .
Telegram af 9. april 1940 fra den tyske minister i Budapest, Strach
witz, indeholdende meddelelse om hans samtale med den ungarske
udenrigsminister .
Telegram af 9. april 1940 fra den tyske ambassadør i Washington,
Thomsen, hvori han giver meddelelse om den amerikanske preBSell
reaktioner på det tyske angreb på Skandinavien .
Telegram af 9. april 1940 fra den tyske ambassadør i Washington,
Thomsen, hvori han giver supplerende underretning om den ameri
kanske generalstabs reaktion på meddelelsen om det tyske angreb på
Skandinavien .
Telegram af 9. april 1940 fra den tyske ambassadør i Washington,
Thomsen, hvori han meddeler, at det tyske memorandum til den
danske og norske regering er overrakt den amerikanske regering ...
Telegram af 9. april 1940 fra den tyske ambassadør i Washington,
Thomsen, hvori han giver supplerende underretning om den ame
rikanske reaktion på meddelelsen om det tyske angreb på Skandi-
navien .
Fortrolig rapport af 9. april 1940 fra gruppefører Likus angående
reaktionen indenfor udenlandske presse- og diplomatkredse i Berlin
på meddelelsen om det tyske angreb på Skandinavien .
Fortrolig rapport af 10. april 1940 fra gruppefører Likus angående
reaktionen indenfor udenlandske presse- og diplomatkredse i Berlin
i anledning af det tyske angreb på Skandinavien .
Fortrolig rapport af 13. april 1940 fra gruppefører Likus angående en
gruppe udenlandske pressefolks belløg i Danmark efter okkupationen
Woermanns referat af 10. april 1940 af en samtale med den jugo
slaviske minister i Berlin om den tyske aktion i Skandinavien . .
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Telegram af 10. april 1940 fra den tyske minister i Stockholm, prins
af Wied, med referat af hans forhandlinger med udenrigsminister
Giinther i løbet af 9. april 1940 .
Woermanns meddelelse af 10. april 1940 om, at den italienske am
bassade i Berlin holdes fortsat underrettet om begivenhedernes
udvikling i Skandinavien .
Renthe-Fink indberetter 10. april 1940 telegrafisk, at general v.
Kaupisch er ankommet, og udbeder sig ordre om militærattacheernes
forhold til gesandten .
Telegram af 10. april 1940 fra Renthe-Fink, hvori han anmoder
om nærmere ordre med hensyn til sin personlige stilling, efter at
okkupationen er fuldført .
Rentho-Fink fremsender 10. april 1940 den danske regerings note
indeholdende protest mod den tyske okkupation .
Afskrift af beretning af 10. april 1940 om den 198. infanteridivisions
landgang i Gedser og fremrykning over Falster og Sjælland .
Telefonbesked af Il. april 1940 fra Renthe-Pink, at Christian X har
modtaget general v. Kaupisch i audiens .
Meddelelse af Il. april 1940 fra rigsudenrigsministeriet til Renthe-
Fink, at den danske konge kan beholde sin garde .
Meddelelse af Il. april 1940 fra den tyske ambassadør i Moskva,
v. Schulenburg, om de følger, som den tyske aktion i Skandinavien
har baft for forholdet mellem Tyskland og Rusland .
Statssekretær v. Weizsiickers referat af Il. april 1940 af samtale med
den spanske charge d'affaires om situationen i Danmark og Norge
Statssekretær v. WeizsB.ckers referat af Il. april 1940 af samtale med
den japanske charge d'affaires om den tyske aktion i Skandinavien
Rapport af Il. april 1940 om "Ahwehr"-gruppernes arbejde i
dagene 9.-11. april 1940 .
Rapport af 11. april 1940 om propagandakolonne Danmarks virk-
sombed i tiden 8.-10. april 1940 .
Ordre af 12. april 1940 fra rigsudenrigaminister v. Ribbentrop til
Renthe-Fink om det fremtidige forhold mellem den rlgsbefuld-
mægtigede i København og den militære øverstbefalende .
Afskrift af kaptajn Kanziers beretning af 14. april 1940 med bilag
om landgangen i Nyborg .
Renthe-Finks beretning af 15. april 1940 om Danmarks besættelse.
Afskrift af major Gleins beretning af 15. april 1940 om besættelsen
af København .
Afskrift af løjtnant Fohrers beretning af 15. april 1940 om besæt-
telsen af radiostationerne Kalundborg og Skamlebæk , .
Afskrift af oberstløjtnant Schultz' beretning af 17. april 1940 med
bilag om besættelsen af de sjællandske garnisonsbyer .
Generalmajor Roettigs beretning af 19. april 1940 om den 198.
infanteridivisions besættelse af Sjælland, Fyn, Falster og Bornholm.
Redegørelse af 19. april 1940 fra generaloberst v. Braucbitsch
angående de beføjelser, der tilkommer den øverstbefalende over de
tyske tropper i Danmark .
Skrivelse af 20. april 1940 fra general v. Kaupiseb til general Bo
denschats angående tysk politik i Danmark efter besættelsen ....
Ordre af 21. april 1940 fra general v. Kaupisch, at Føreren venter, at
de tyske soldater viser de nordiske kvinder fornøden agtelse .
Den øverstbefalende over de tyske tropper i Danmark, general v.
Kaupisch, fremsender til de tyske hærafdelinger en hilsen af 21. april
1940 fra generaloberst v. Brauchitscb .
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136. Renthe-Fink fremsender udkast af 22. april 1940 til cirkulære om,
hvorledes de tyske tropper skal forholde sig i Danmark .

137. Redegørelse af 22. april 1940 fra storadmiral Raeder om forhistorien
til operation "Weseriibung" .

138. Det tyske rigsudenrigsministeriums bemærkninger af 25. april 1940
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om Danmarks besættelse .
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l.
Uddrag af marinens overkommandos krigsdagbog.

3. okt. 1939.
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2.

Original betænkning fra admiral Dbnitæ angående oprettelsen

af maritimt støttepunkt i Norge.
9. okt. 1939.

Geheime Kommandosaehe - CheC Same - Nor dureh OCfizierl

BEFEHLSHABER DERUNTERSEEBOOTE
OPERATIONSABTEILUNG

. ". Gkdos 240 Ohefs.

Wilhelmshaven, den 9. 10. 39.

An
das Oberkommomdo der Krieqsmarine 1. Abtl. SKl.

BetTiOt:Stiitzpunkt in Norwegen.
Ohne schrlftlichen Vorgang.

r. Voraussetzungen:
a) Lage ausserhalb Enge Shetlands-Norwegen,
b) Eisfrei,
c) Eisenbahnverbindung.
Unter diesen Voraussetzungen kommen nur in Frage Trondheim oder Narvik.

Lage innerhalb des Fjords, der Artilleriewirkung von See her entzogen.
Tiefes Wasser vor den Einfahrten - durch feindliche Minenunterneh
mungen schwer zu sperren.

c) Melirere Ein~.bzw. Auslaufwege vorhanden.
d) Geschiitztes Ubungs- und Einfahrgebiet unmittelbar vor dem Hafen.
e) Siidliche Lage: d. h. kiirzere Verbindung in die Heimat, bessere klima

tische Verhåltnisse, kiirzerer Anmarsch in den Atlantik.
f) Hafenbecken, die nach Nordsee-Handbuch und Angaben der K.M.D.

Hamburg fiir U-Boote geeignet sind.
g) Einige industrielle Anlagen, die den Ausbau von Reparatur- und

Versorgungsanlagen erleichtern.

II. Vor- und Naclueile:

1.) Trondheim:
Vorteile:

a)
b)

Naehteile:
Geringe Entfernung von den Stiitzpunkten der eng!' Luftwaffe 
Luftgefahr.

2.) Narvik:
Vorteile:

a) b), c), d), gleiche Verhåltnisse wie Trondheim.
e) Groseere Entfernung von engl. 8tiitzpunkten - geringere Luftgefahr.

Nachteile:
a) Nordliebe Lage -lange Verbindung mit der Heimat, ungiinstige klima-

tische Verhiiltnisse, langer Anmarsch zum Atlantik.
b) Bahnverbindung nur zur Ostsee - Bottnischer Meerbusen nicht eisfrei.
c) Keine Hafenbecken, KaianIagen nur an der Bucht.
d) Industrielle Anlagen kaum vorhanden.

Demnach ergibt sich als giinstigster Platz Trondheim.
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III. Es wird daher beantragt:

1.) Einrichtung eines Stiitzpunktes in Trondheim, hierzu:
a) Versorgungsmogliohkeit mit Betriebsstoffen, Pressluft, Sauerstofi,

Proviant.
b) Reparaturmdgliohkeib fiir normale Uberholungsarbeiten nach einer

Unternehmung,
c) Gute Unterbringungsmoglichkeit fiir U-Bootsbesatzungen.
d) Flakschutz, Seezielartillerie, Vorposten- und Minensuchverbånde.

2.) Einrichtung einer Versorgungsmcglichkeif mit Betriebsstofien in Narvik als Aus
weiche.')

Diinitz.

1) Udfor stk. III er i marginen med admiral Schniewinds(?) hånd tilføjet nogle håndskrevne be
mærkninger, der er meget vanskelige at læse. Dog synes der at stå i hvert fald følgende: A
II feststellen wie das sieht, Nedenunder er tilføjet: A II kann keine Auskunft qebe»: Derefter
følger som punkt 2: .... beauftragt von einem nach Tr[ondheim] gehenden U-boot die umier III
aufti"etenden Fragen prufen zu lassen u[nd] dariiber U1~ SKL V zu berichien, Notatet er under
skrevet: S. %.

3.

Referat af storadmiral Raeders forhandling med rigskansler

Adolf Hitler om oprettelsen af baser i Norge.

10. okt. 1939.

Report of the Commander-in-Chief, Navy to the Fuehrer

on 10 October 1939 at 17.00.

"".The Commander-in-Chief, Navy points out how important it would be for sub marnie
warfare to obtain bases on the Norwegian coast, eg., Trondheim, with the help of Russian
pressure.

The Fuehrer will consider this matter.

signcd: Raeder.

countersigned: Assmann.

4.
Uddrag af marinens overkommandos krigsdagbog.

10. okt. 1939 - 1940.

Wesemebung.

10th October 1939. First reference ofthe C-in-C ofthe Navy (Naval War Stafi), when visiting
the Fuehrer, to the significance of Norway for sea and air warfare. The Fuehrer intends
to give the matter consideration.

12th December 1939. Fuehrer received Q[uisling] and H[agelin].
Subsequent instructions to the Supreme Command of the Armed Forces to make

mental preparations. The C-in-C of the Navy is having an essay prepared, which will be
ready in January. With reference to this essay, Kapitaen zur See Krancke "Weseruebung".
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During the time which followed, H[agelin] maintained contact with the chief of Staff
ofthe C-in-Cof the Navy. His aim was to develop the party Q[uislillg]with a view to making
it capable of makirig a coup, and to give the supreme command of the navy information
on politi cal developments in Norway and military questions. In general he pressed for a
speediag-up of preparations, but considered that it was fust necessary to expand the orga
nization. The support which had been promised him in the form of money and coal was
set in motion only very slowly and came in small quantities, and he repeatedly com
plained about this. It was not until the end of march that Q[uisling] considered the coup
(aktion), so urgent that the expansion of this organisation could not wait. The military
advice of H[agelin] as passed on to the OKW.

5.

Referat af forhandling mellem storadmiral Raeder og Quisling-Hagelin.

11. dec. 1939.

Minutes of a Conference on Il December 1939 at 12.00.

Hr. H. and Hr. Q. (in writing: Director Hagelin and Quisling) called on the CODl

mander-in-Chief, Navy.
Q[uisling] stated that England has not made the desired declaration of neutrality to

Norway, as she has to the other Scandinavian countries, andjudging by available information
and observations, England has no intention of respecting Norway's neutrality for the dura
tion of the war. Only after considerable pressure on the part of Quisling in the Storthing did
the British government make the desired declaration. Nevertheless the present Norwegian
government has signed a secret treaty with Britain to the effect that if Norway becomes
involved in war with one of the great powers, an invasion by Britain may be carried out
with Norwegian consent. A landing is planned in the vicinity of Stavanger, and Christian
sand is proposed as a possible British base. The present Norwegian government as well
as the Storthing and whole foreign policy is controlled by the well-known Jew, Hambro,
a great friend of Hore-Belisha. For some time the sympathies of the Norwegian people
have been consciously driven in a pro-British, anti-German direction, and the whole
Norwegian press is under British control. Hambro is misusing his position, and with the
help of numerous British agents is trying to bring Norway under British infiuence or into
complete dependence . The infiuence of Nonvegian policy has been sharply felt in the other
Scandinavian countries (Sweden, Denmark. and Finland). These countries are also fully
aware ofthe fact that the one who occupies Norway has the key position for all trade in the
Baltic Sea and the North Sea. The dangers to Germany arising from a British ocoupation
of Norway were depicted in great detail (example: The Rhine and Elbe estuaries are flanked
by the Western Powers). The Baltic Sea is developing into a theatre of war in which Ger
many can no longer carry on her trade unclisturbed.

Great anxiety is felt by all Norwegian patriots over the Russian advance into
Finland. Further pressure on the Scandinavian countries is expected. It is understood
that at present Germany can do nothing to counter the Russian advance, but it is desired
nevertheless to prevent Russia from gaining further influence in Seandinavia. Hambro
and his followers believe they can do this with the help of Britain, The National Party,
however, does not wish to come to blows with Germany because of Britairi's gaining a
foothold in Norway. Therefore the National Party desired to anticipate any possible
British step in this direction by placing the necessary bases at the disposal of the German
Armed Forces. In the whole coastal area men in important positions (railway, post office,
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communications} have already been bought for this purpose. But a change in the German
attitude toward Norway's policy is absolutely necessary. Months of negotiations with
Reichsleiter Rosenberg have not produced the desired resulta. (Incompetency of accredited
diplomats.)

Q[uisling] and H[agelin] stated that this visit to Germany is for the purpose of
establishing clearcut relations with Germany for the future. From 10 January the present
government and the Storthing will no longer be legal. There is the possibility of a political
revolution, in which the National Party would probably not remain passive. Conferences
are desired for diseussion of combined action, transfer of troops to Oslo, etc ., and the
possible laying of protective mine fields. Amtsleiter Scheidt was requested as a confidential
agent.

The Commander-in-Chiej, Navy agreed to confer with the Fuehrer on the matter
and to inform Q[uisling] and H[agelin] of the results of the conference.

The satisfactory outcome of this meeting was reported to Hitler at the noon situation
conference on the following day, December 12.

6.

Referat af forhandling mellem rigskansler Adolf Hitler

og storadmiral Raeder angående Norge.

12. dec. 1939.

Vortrag Oberbefehlshaber der Marine beim Fiihrer 12. XII. 39, 12 Uhr mittags.

(AnW88end : Gen.Ob.Keitel, Gen.Maj . Jodl , Korv.K. v. Puttkammer) .

Betrifft: Angelegenheit Norwegen.

l) Ob. d. M. hat die beiden Herren Q[uisling] und H[agelin] empfangen, Q[uisling]
flifrer Kriegsminister, Fiihrer der nationaJen Partei, macht zuverlåssigen Eindruck,
berichtet: Stimmung in N[orwegen] sehr stark gegen Deutschland eingestellt, infolge
Konfliktes Finnland-Russland in noch hoberem Masse aIs bisher. Ein.fl.uss Englands sehr
gross, vor allem durch Storthing-Piåsident Hambro (Jude und Freund von Hore Belisha.),
der in N[orwegen] z. Zeit allmachtig. Abmachung zwischen England und N[orwegen] betreffs
ev. Besetzung N[orwegen]s besteht nach Q[uisling]s Uberzeugung. Dann wiirde auch Schwe
den sich gegen Deutschland stellen. Gefahr der Besetzung N[orwegen]s durch England sehr
drohend: in Kiirze moglich. Vom 11. 1. 40 an ist Storthing und datnit Regierung N[orwegen]s
illegal, da der Storthing seine Verlångerung um l J ahr selbst besohlossen hat gegen die
Verfassung. Dies wiirde eine GeJegenheit zu einer poJitischen Umwålzung geben kormen.
Q[uisling] hat gute Beziehungen zu Offizieren des n[orwegischen] Heeres und hat Anhanger
in wichtigen Platzen und in wichtigen Stellungen (z. B. Eisenbahn). Q[uisJing] ist bereit,
in soJchem Falle die Regierung zu iibernehmen und Deutschland zu HiJfe zu rufen, Q[uisJing]
ist ferner bereit, Vorbereitungen militsriseher Art mit der deutscben Wehrmacht zu be
sprechen.

Ob. d. M. weist darauf hin, dass man bei solehen Angeboten nie wissen kann, wieviel-)
die betteffenden Personen die eigenen Parteiabsichten fordem wollten u. wieweit ihnen die
deutschen Interessen am Herzen lagen. Daher Vorsieht geboten. Es mi.isse ausgeschlossen
sein, dass N[orwegen] in die Hånde E[ngland]s falle, das konne kriegsentscheidend sein;
denn dann sei auch Schweden vellig unter dem Einfluss E[ngland]s, und es werde wohl
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der Krieg in die Ostsee getragen werden, was auch die deutscbe Marine in der Ozean- und
Nordseekriegfiihrung vellig behindert werden wiirde. Auch der Fiihrer bezeichnete die
Inbesitznahme N[orwegen]s durch E[ngland] als untrågbar, Ob. d. M. wies darauf hin, dass
Besetzung von Stiitzpunkten an der Kiiste von N[orwegen] durchD[eutschland] natuigemåss
starke engI[ische] Gegenwir1cung hervorrufen wiirde, um den Erztransport von Narwik
zu unterbinden und dass dadurch starke Uberwasserkriegfiihrung an der norweg. Kiiste
bewirkt wiirde, der die deutsche Marine auf die Dauer noch nicbt gewachsen wåre, Dies
sei ein Schwachepunkt der Besetzung.

Der Fuhrer erwog, Q[uisling] personlich zu sprechen, um Eindruck von ihm zu
gewinnen: er wolle Reichsleiter Rosenberg vorher noch einmaI horen, da dieser Q[ll.isling]
seit långerer Zeit kennt.

Ob. d. M. sclilagt vor: falls Fiihrer giinstigen Eindruck erhalte, sollte OKW Erlaubnis
bekommen, mit Q[uisling] Plane zur Vorbereitung und Durcbfuhrung der Besetzung

a) auf friedlichem Wege, d. h. deutsche Wehrmacht von N[orwegen] gerufen - oder
b) auf gewaltsame Weise zu vereinbaren.P)

2) Ob. d. IVI. hefiirwortet sonst 3) klare Linien im Russland-c-Finnland-Konflikt einzu
balten: Keine Unterstiitzung Finniands durcb Waffen (auf dem Wege iiber das unzu
vorlåssige Schweden).
Chef OKW erklårt, es sei A[uswiirtiges] A[mt] rur Schweden mitgeteilt, dass Waffen
an Schweden nur geliefert wurden, falls die Regierung schriftlich bescheinige, dass
sie nur rur die schwedische Wehrmacht verwendet wiirden,

Ob. d. M. befurwortet auf der anderen Seite Entgegenkommen gegeniiber Russland,
z. B. bei Olversorgung der U-Boote, da Ruseland uns praktisch auch Vorteile bote,
z. B. Festhalten fremder Dampfer in Murmansk his 3 Tage nach Abfahrt "Bremen".

Fiihrer ist mit beiden Punkten einverstanden.

Raeder.

l) Rettet til: wieweit.
~) Med håndskrift er herefter tilføjet: Eiihrer ist einvel'8tanden.
3) Rettet til: noch,

7.

Uddrag af major DeyhIes krigsdagbog.

Jan.-april 1940 •

. .. 13.) Mitte Januar 1940;
In den vergangenen 'Yochen sind von uns erwogene Termine fiir den Angriff im

"\Vesten in Belgien und Holland bekanntqeuorden. Die Griinde sind nicht festzustellen, ver
mutlich tragt die lange Anlaufzeit des Angriffs (7 Tage vorher Befehlsausgabe) die Haupt
schuld.

Um die Ilberraschusu; tiber den Angriffszeitpunkt besser zu wahren, befiehlt der
Fiihrer daher eine Abiinderung des Bereitstellungsver/ah1·ens.

Der Gedanke, dass die Entscheidung des Angriffs durch den Durchbrucb iiber das
sudl. Belgien hinweg erreicht werden muss (also Bchsoerpunk: des gesarnten Angriffs links!)
wird vom Fulirer immer schårfer herausgearbeitet.

Die Besetzung von ganz Holland wird befohlen. Hierzu ist auch 7. Fl. Div. einzuset
zen. Umfangreiche 'I'auschungsmassnahmen werden angeordnet. Der "Sofortfall" bleibt
bestehen.

Der Entschluss, den diinischen 1tnd norueqischen. Ra1t11L rur die deutsche Kriegfiihrung
nutzbar zu machen, wird vom Fiihrer gefasst.
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Der Fiihrer tiber'egt, welche Moglichkeiten rur weitere Neuaufstellungen beatehen.
Die Aufstellung der Div. 7. u. 8. Welle wird daraufhin befohlen.

14.) FebruarfMårz 1940:

Der ungewohnlich strenge Winter erschwert jede militiirische Operation derart, dass
ein wirkungsvoller Einsatz unserer iiberlegenen Kampfmittel nicht moglich erscheint.
FalL'3 die Entwicklung der Lage es zulåsst, scheint daher dem Fiihrer eine Verschiebung
des Westangriffs bis zum Friihjahr taotz maneher Naohteile (Ausbau der feindI. Grenzbe
festigungen, Aufstellung weiterer Div., vor allem bei den Englandem u. a.) nicht zu umgehen.
Die Norwegenoperation kann iiberhaupt erst durchgefiihrt werden, wenn das Eis in der
westI. Ostsee aufgegangen ist: es ist zu hoffen, dass die Westmachte die Gunst der Lage
nicht erkennen und diese Zwangslage von uns nicht zu einer Besetzung von Norwegen
durch ihre Streitkråfte ausniitzen.

Die Zeit bis zum Beginn der Operationen wird nach jeder Richtung ausgenutzt.
Der Angriff im Westen wird bis ins kleinste vorbereitet, jedes vorhundene Gescbiitz wird
herangezogen, der Osten weitgehend von Truppen entblOsst.

FUr Nonoeqen. entscheidet der Fuhrer, dass die dort einzusctzenden li rafte von vom
herein so stark zu wåhlen sind, dass ein Riickschlag nicht eintreten kann.

15.) April 1940:

Am ersten nach der Eislage møgliehen Tag wird am 9. 4. die Aktion Diinemark]
Norwegen durchgefdhrt. Wir kommen der Gegenseite um wenige Stunden zuvor. Nachdem
es nicht gelungen ist, die norw. Regierung zu iiberraschen und damit wahrscheinlioh Wider
stand zu vermeiden (Torpedierung eines Truppcntransportdampfers am 8. 4. ruft in N01'

wegen Abwehrmassnahmen hervor. Daher uneiwartet starker Widerstand in Oslo, ausser
dem wird Luftlandung in Oslo durch Wetter verzogert), muss Norwegen mit Gewalt besetzt
werden.

.Filhrer betont als besonders wichtig:
a) Schnellste Verbindung Oslo-Drontheim auf Land,
b) Schnellste Verbindung Oslo-Westldiste auf Land,
c) Gewinnen von Flughåfen, vor allem bei Drontheim und an Westkiiste,
d) Aufbau der Kiistenverteidigung der wichtigsten Håfen,
e) Verstiirkung der Kråfte bei Drontheim, Vcrhinderung des Festsetzens der Englånder

und Franzosen bei Andalsnes und Namsos,
f) Sicbere und dauernde Nachschubverbindung iiber See von Deutschland bzw. Dåne

mark nach Norwegen.
Seine Befiirchtungen, dass Narvik nicht gebalten werden konne und daher aufgege
ben werden miisse - die fiir Narvik bestimmten Dampfer mit Gesobtltaen und Flak
sind nicht angekommen - gibt der Fiihrer nur ganz allmåhlioh auf. . ..
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8.
Ordre fra general Keitel angående studie "N".l)

29. jan. 1940•
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9.

Direktiver fra rigskansler Adolf Hitler vedrørende forberedelsen af besættelsen

af ikke-tyske områder.

Jan. 1940.

DER FUHRER
UND OBERSTE BEFEHLSHABER DER WEHRl\-1ACHT

Betr.: Vorbereitungen fUr Bcsetzung
auaaerdcutscher Gebiete.

Berlin, den . Jænuar 1940.

Die Forderung unbedingter Geheimhaltnng verlangt, dass der Kreis der an der Vor
bereitung militarischer Operationen beteiligten Personen und Dienststellen auf das ausser
ste beschrånkt wird. Nieht unbedingt notwendige Vorbereitungsarbeiten fiir beabsiehtigte
Operationen und rur aus ihnen zu erwartende Besetzung ausserdeutseher Gebietsteile miis
sen zugunsten der Einsehriinkung des Bearbeiterkreises vor Beginn der Operationen bewnsst
zuriiekgestellt werden.

Ieh verbiete daher allen Dienststellen ausserhalb der Wehrmaeht, sieh ohne meine
ausdriiekliehe Weisung mit Vorbereitungsarbeiten fiir militårische Operationen oder fur
Besetzung ausserdeutseher Gebiete zu befassen. Soweit die Einsehaltung von Dienststellen
in derartige Arbeiten unvermeidlieh wird, werde ieh tiber das Oberkommando der Wehr
maeht scharf umrissene Auftriige hierzu erteilen und mir die fiir diese Arbeiten lieran
gezogenen Beamten namentlieh benermen lassen.

Etwa ohne meinon Auftrag eingeleitete Vorbereitungsarbeiten dieser Art sind sofort
einzustellen.

An
den Stellvertreter des Eiihrers
die Obersten Iieichsbehiirden.
den Reiohsiiihrer SS und Ohe] de?' Deutscheii Polizei.

IO.

Uddrag af general Jodls dagbog.

5. feb.-9. april 1940.

Ahschrift.
2 Ausfertigungen

2. Ausfert igung

Tagebuch General Jodl (WFA), umfasst Zeit vom 1.2.-26.5.40.

. . .5.2.: Sonderstab "Weseriibung" tritt zuzammen und wird vom Chef OKW hegriisst
und eingewiesen.

Vertreter der Luftwaffe feblt noeh .. . .
19.2.: Fiihrer unangenehm beriihrt iiber Verhalten der Graf Spee-Leut e auf Altmark.

Kein Widerstand, keine engl. Verluste.
2
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Fimrer drångt sebr auf Vorbereitung des Unternehmens Weseriibung. Dampfer
ausstatten. Verbånde bereitstellen.

WiIl Arbeitsstab sprechen.
Ieh sehlage vor, einen der neuen kclrn. GeneraJe mit seinem Stab als Fiihrer vor

zusehen, um die Vorarbeiten zu aktivieren. Ftihrer ist eiaverstanden.
Ob. d. H. tragt iiber organisatorisehe Fragen vor.

20.2.: Bespreehung und Uberlegungen wie Fall Wesertibung durchzufuhren. Eiaragerung
des Geråtes schon vor Heer in die Sehiffe. Bestimmung eler Formationen abhangig von
Geriiteausstattung.
15 Uhr Besprechung dariiber elureh Chef OKW mit General Fromm. Absieht, 2 Divisionen

mit tsehechiscben Geriiten als 2. 'Velle zu nehmen.

21.2.: Ftihrer sprieht mit General v. Falkenborst, er tiberbragt ihm die Vorbereitung der
Wesertibung. Freudige Annalime durch Falkenhorst. Weisung an die 3 Webrmaehtteile.

Vorsehlag Fromm, nur Einbeiten mit deutschem Material zu nehmen, Also 7. Fl. Div.,
22. Div., l Rgt. der 1. Geb. Div., 2 Divisionen der 7. Welle, mot. Brigade (Sebtitzenbrg.
11 mit Kampfwagen 1)....
22.2.: Stab Falkenhorst trifft in Berlin ein und nimmt Arbeit auf, XXI. A. K. ...

26.2.: Ftibrer wirft die Frage auf, ob es besser ist, Wesertibung vor Gelb oeler :naeb Gelb
durebzufiihren.

Auftrag an Chef L diese Frage zu prtifen....
28.2.: Ich sehlage Chef OKW und dann dem Ftibrer vor: Fall Gelb und Wesertibung milssen
so vorbereitet werden, dass sie zeitlieh und krafternassig voneinander unabhångig werden.
Fiihrer ist sehr einverstanden wcnn es irgend moglich ist.
15 Uhr, Stab Falkenhorst tragt bisberige Vorarbeiten vor. Dabei wird ihm von mir die

neue Grundlage der Vorarbeit auseinandergesetzt.
Kriiftevorscblag fur
N[orwegen] 4 Fallseh.Komp. 22. ID. ohne IR 16

2 Geb. Div. - 2 Div. 7. \relle
D[anemark] l Gen. Kdo. pol. Div.

l Div. 3. Welle
Landesschiitz. Div.

fraglieh, ob verst. Il. Sehlitzenbrig. zur Gruppe Djanemark] und dann
zu N[orwegen] oder gleich zu N[orwegen] soll.

Vorsehlag an Luftstreitkri:iften zu hoch.
29.2.: 15 Uhr, Vortrag Stab Falkenborst mit Kraneke, Buschenhagen, Knaus sehr befriedi
gend fur den Fiihrer. Dieser ist mit Vorschlågen einverstanden.

Fuhrer wiinseht noch repråsentative Gruppe in Kopenhagen und genaue Ausarbei
tung, wie durcb Stosstruppunternebmen die einzelnen KUstenbttn. zu nehmen sind. Chef
L angewiesen, sofort den Befehl an H., M und Luft auszufertigen und Chef WZ Befehl iiber
Verstiirkung des Stabes.

Auf meinen Vorsehlag sofort Transportsehiffe ausrlisten und mit ihnen Pferde aus
Ostpreussen holen....

Abds. noeb Befehl tiber Kriiftebedarf des Stabes und Anforderung an die Wehr
maehtteile.
l.3.: Sturm beim Ob. d. H. uber Abstellungen. Rticksprache mit Chef OKW.

Rticksprache von mir rrut J esehonnek, Verminderung der Anforderungen.
2.3.: Einigung mit Reer. Generalfeldm. tobt und wird unfreundlieh gegen Chef OKW,
gebt 13 Uhr zum Fiihrer. Nachm. ergeht neue Anforderung, die naeh Riicksprache mit
Heer und Luftwaffe etwas vermindert wird ....
3.3.: Fiihrer sprieht sieh sehr seharf iiber die Notwendigkeit aus, raseh und stark in
N[orwegen] aufzutreten. Keine Verzogerung dnreh Wehrmachtteile. Grosste Besehleunigung
ist erforderlieh.

Ob. d. L. wendet sieh gegen jede Unterstellung von Verbiinden der Luftwaffe unter
XXI. A. K.
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Ftihrer entschliesst sich, Weseriibung vor Gelb zu maehen mit einigen Tagen
Zwisehenraum.

4.3.: Ausspraehe mit General J esehonnek. Alle Kråfte der Luftwaffe treten unter X.F1.K.
Dieses erhålt nacb Anforderung Stab XXI. A. K. seine Befeble dureb Ob. d. L.

Fiibrer befiehlt, dass Luftwaffe die Flak-Abt. fiir Wesertibung Stid stellt.
3. Geb. Div. sehon am 6.3. in Berlin.

10 Uhr: Chef L unterriehtet.
13 Uhr: Chef WNV beauftragt, Verbindungen von Falkenhorst zu uns sieherzustellen.

Ersterer muss naoh Lilbeck zum X .F1.K.
15 Uhr: Chef WNV eingewiesen, .. , .zug Komp. erst naeh dem X-Tag aufstellen. Vorher

Aushilfen und der Truppe einige Leute mitgeben.
17 Uhr: Gen. Bodensehatz beschwert sich tiber Aussebaltung Gfeldm. bei Wesertibung.

Kein Offz. der Luftwaffe sei vorher gefragt worden . Unterstellung untragbar.
",Vut auf Generaloberst K[eitel].
Ich beriebtige diesen lrrtum....

5.3.: 15 Uhr: Grosse Bespreehung tiber Wesertibung mit 3 Oberbefehlshabern. Feldm.
tobt sieh aus, da bisher nieht befasst. Reisst Aussprache an sich und will beweisen, dass
alle bisherigen Vorarbeiten nichts taugen.
Ergebnis: a) stårkere Kriifte naeh Narvik,

b) Kriegsmarine soll Sehiffe in den Hafen lassen (Hipper oder Ltitzow in Trond-
heim),

e) Cbristiansand kann zuerst ausgespart werden,
d) 6 Div. fiir Norwegen vorsehen,
e) in Kopenhagen aueh sofort Fuss fassen .. ..

7.3: Falkenhorst beim Ob. d. L. Vorbereitungen haben nun feste Gestalt angenommen.
Ftihrer untersehreibt Weisung die alle Anderungen naob der Bespreehung vom 5.3. enthålt.
Es darf jetzt nichts mehr geiindert werden.

8.3.: Besondere Anordnungen rur Wesertibung wtinseht Ftihrer in anderer Form, getrennt
naeh milit. Anweisungen die der Truppe bekannt sein mtissen und nach allgemeiner Unter
riebtung tiber das, was von Bevollmachtigtem d. Reiebes veranlasst wird ... .

9.3.: Busehenhagen tragt mir die Vorbereitungen fiir W[esertibung] vor und tibergibt die
Zeittafe1. ...

10.3.: Ftihrer halt seine wundervolle Rede im Zeugbaus zum Heldengedenktag.
Die Naehrieht tiber die Verhandlungen Finnland-Russland sind politiseh sehr

erfreulieh. Die frz. Presse tobt dartiber, da sie es filr notwendig halt, Deutsehland vom
sehwedisehen Erz abzusehneiden. FUr uns ist die Lage militiiriseh st6rend, da sie, falls em
Friedenssehluss bald zustande kommt, die Motivierung fiir die vorbereitete Aktion der
Gruppe Falkenhorst schwierig wird....

11.3.: Zeittafel dem Ftihrer vorgetragen (fiir Weseriibung). Ebenso die bes. Anordnungen,
die der Fiihrer mitnimmt.

12.3.: ... Friedensschluss Finnland-Russland nimmt England, aber aucb uns die poli
tische Grundlage zur Festsetzung in N[orwegen].

Vorbereitungen soweit fertig, dass 20.3. W-Tag sein konnte. Eislage zwingt aber
zur Verschiebung um 1-2 Tage.

13.3.: Fiihrer gibt Befehl zur "W"[eseriibung] noch nicht. Er ist noch auf der Suche nach
einer Begrtindung.

14.3.: Englander tiberwaehen Nordsee mit 15-16 U-Booten, Grund zweife1haft, Sieberung
eigener oder Verhinderung deutscher Aktion. Fiihrer noch nicht entschlossen, wie Weser
tibung zu begriinden. Falsche Naehrieht in amerik. Presse.

Ob. d. M. ist zweife1baft, ob es jetzt noeh wiehtig ist, in N[orwegen] das 1)
zu spielen. Fraglieh, ob man nicht Gelb vor Wesertibung machen soll. Gefahr, dass dann
Englander sofort in Narv[ik] Fuss fassen, da wir mit Neutralitiitsverletzung begonnen....
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16.3.: Sorge, dass aus abgehorten Funksprtichen zu entnehmen, die Englander gegen
Norwegen vorgehen wiirden. Da Englander 7 U-Boote zuriickgezogen haben, ist diese
Auffassung nicht mehr wahrscheinlich... .

21.3.: Bedenken d. Grp. XXI iiber lange Zeit zwisehen Antreten 5.30 Uhr und Absebluss
der diplomatisehen Aktion. Fiihrer lehnt jedes friihere Verhandeln ab, da sonst Hilferufe
an Eng!. und Amerika ergehen. Wo Widerstand geleistet wird, muss er rtieksiehtslos ge
brochen werden. Die polit. Beauftragten milssen die milit. Massnahmen auftragen und
noch vergrossern....

26.3.: Fiihrer zuriick.
Bespreehung iiber Termine d. Operationen. Fiihrer halt daran fest: zuerst Weser

tibung dazu dunkle Nåchte notig. Also etwa 8.-1004. W-Tag. Gelb etwa 4-5 Tage spåter.
Ob. d. M. tragt vor, drångt auf Beginn des Minenlegens mit Flugzeugen, da Ende April
schon 1270 Minen vorhanden. Fiihrer will noch iiberlegen....

28.3.: Duce legt Wert auf Generalstabsbesprechungen, Graziani will im April General
Roatta naeh B[renner] schicken. Norweger internieren U 21, anseheinend wegenungeschickter
Ausserungen des Kdtn., der nicht Maschinensehaden sondern falsehe Navigation angab.
Vielleicht liegt aber aueh Ubersetzungsfehler vor. Einzelne Seeoffz. seheinen bezgl. Weser
tibung laurig zu sein u. bediirfen einer Spritze. Auch die 3 Chefs von Falkenhorst machen
sich Gedanken, die nicht ihre Saehe sind. Kranke sieht mehr Nachteile als Vorteile.

Fiihrer kommt abends ins Kartenzimmer, um scharf auszusprechen, dass er sieh
nicht damit abfinden will, dass die Marine aus den norwegischeu H åfen sofort wieder ab
haut. Narvile. Trondheim und Oslo miissen von Seestreitkraften belegt bleiben. Schlechter
Eindruck auf Erdtruppe.

29.3.: Besprechung mit Ob. d. M., 12 Uhr. Will Entscheidung tiber Einsatz der Luftminen.
Fiihrer spricht al1ein mit ihm wegen des Belassens von Schiffen. Grossadmiral lehnt

Narvik ab, will aber priifen, ob man nicht Trondheim sofort als Stiitzpunkt einrichten kaun.

1.4.: Deutsche Jager schiessen 7 f[ein]dl[iehen] ab.
13 Uhr: Falkenhorst tragt nochmals im grossen Wcseriibung vor.

13.30 Uhr: Friihstiick, dann Besprechung mit allen in 1. Linie beteiligten Kommandeuren.
Fiihrer hat sehr guten Eindruck von Griindlichkeit der Vorbereitungen.

2.4.: 15.30 Uhr: Ob. d. L., Ob. d. M. und Gen. v. Falkenhorst beim Fiihrer. Alle bestatigen
Abschluss der Vorbereitungen. Fiihrer befiehlt Durchfiihrung der Weseriibung 9. 4.

Vorstellungen des Ob. d. L. dass Schiffe d. Kriegsm. z. Teil sofort wieder auslaufen.
Fiihrer missbilligt es ebenfalls, will aber nicht zu stark in reine Seekriegsangelegenheiten
eingreifen.

Ob. d. L. ist mit Entwurf, nunmehr L[uft] M[inen]-Krieg zu beginnen, einverstanden.
Fiihrer will, dass Liitzow trotz spåterer Aufgabe zum Transport von Truppen

nach Trondheim eingesetzt wird.
Erkunden, ob man nicht durch Fischkutter Landungstruppcn zur Wegnahme der

Briickensicherung von Vordingborg absetzen kann.
3.4.: Bewegungen d. ersten 3 Dampfer der Ausfuhrstaffel um 2 Uhr begormen.

Kpt. Junge teilt 16 Uhr mit, dass die 3 Dampfer zwar Anweisung haben, wie sie
sich gegen Englander, aber nicht wie sie sich gegen Norweger zu verhalten haben. Ich
unterrichte sofort Leg. Rat. Hewel, um Aussenmimster ins Bild zu setzen wie die Lage ist,
wenn einer der Dampfer der Ausfuhrstaffel von Norwegern untersucht wiirde. Cbef OKW
informiert dariiber auch um 18.15 Uhr den Fiibrer.

18.30 Uhr. R. Auss.Minist. durch Fiihrer unterrichtet. Chef OKW zugezogen.

404.: Leichte Beunrubigung, da einige Nacbrichten aus Norw[egen] die grassere Bereit
schaft vermuten lassen. Schweden hat augefragt, was Vorbereitungen fur Truppenverschiff
ungen in Stettin bedeuten (Schiffe unter Reichsdienstflagge).

Fiihrer entwirft die Aufrufe Picpenbrock, Chef Abwehr l mit gutem Ergebnis der
Besprechung in Kopenhagen mit Quisling zuriick.

Nachricht, dass 2 Ktistenpanzer in Narvik liegen und 2 U-Boote erwartet werden.
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5.4. : Weseriibung liiuft planmåssig. Einige Alarmmeldungcn aus d[er] QuelIe eines belg.
V-Mannes erseheinen unglaubwiirdig. Chef OKW unterrichtet 18.30 Uhr Gen. v. Rintelen.

6.4.: Ablauf Weseriibung planmåssig. Die gestern angekiindigte Hocbdruckwetterlage
iiber der ndrdl, Nordsee tritt nicht ein und begunstigf damit die Aktion der Kriegsmarine.
Fiihrer legt grossten Wert, dass Familien aller Uberlåufer genau auf den Zabn gefiihlt
wird. Kr[ipgs] Mar[ine] nimmt langen engl. Funkspruch auf, ohne ihn entziffern zu konnen.
15 Uhr: Gen. Gerke meldet planmaseigen Ablauf seiner Bewegungen....
17 Uhr: Meldung, dass Liitzow ausfållt und nor nach Oslo gehen kann, da Hilfsmasohinen

ausgefallen. Fimrer billigt diesen Entschluss.

7.4.: Keine beunrubigenden Nachricbten. Ripper mit Zerstorern scheint Sonntag 7.4.,
vorm. von engJ. U-Boot gerneidet worden zu sein.

Prinz Axel von Dånemark bat Absicht, am Montag Generalfeldm. Goring aufzu
suchen.

8.4.: Tag bOchster Spannungen. Englii.nder legen 3 M[inen] Sperren in den norw. Hoheits
gewii.ssern und verkiinden sie.

Ausfuhrstaffel hångt. wegen Lotsenmangel mit mehreren Schiffen weit ab.
Nor l Schiff Nåhe von Narvik, alles andere scheinbar kaum iiber Bergen hinaus.
Schiff Rio de Janeiro wird torpediert, da auch Pferde und Mannschaften in Feldgrau

oben und diese an Land gesetzt werden, wird die bevorstehende Aktion den Norwegern
bekannt.

Gruppe Ripper gerat in Gefechtsberiihrung mit engl. Zerstorer und vernichtet ihn.

9.4.: Die Uberrasohung gelingt in Bergen, Trondheim, Narvik und aus der Luft in Sta
vanger. Nicht bei Christiansand und in Oslo.

Blucher gebt unter nach beldenhaftem Kampf, Admiral Kdt. und Kdr 163 Div. bis
zum letzten Moment auf Deck, schwimmen an Land.

Liitzow muss Fiihrung iibernehmen und ausbooten.
Schwere Kåmpfe um Kiistenbefestigungen.
Refestig. Christieusand durch Flieger und Karlsruhe niedergekåmpft. . ..

1) Teksten ulæselig.

ll.

Referat af forhandling mellem rigskansler Adolf Hitler

og storadmiral Raeder angående operation "Weseriibung".

23. feb. 1940.

Mskrift.

Report of the eemmander-In-ehief, Navy to the Fuehrer 00 23 February 1940.

Also present: General Keitel, General Jodl, Commander v. Puttkummer,

5. Operation"Weseruebunq", (Invasion of Norway).

The Oommamder-in-Ohiei, Navy, when asked by the Fuehrer about the possibility
of maintaining the ore traffic from Narvik following the occupation of Norway, replies as
folIows:

a. The best thing for maintaining this traffic as well as for the situation in general
.is the maintenance of Norwegian neutrality.



signed: Raeder,

countersigned: AasmunD.
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b. What must not be permitted, as stated earlier, is the occupation of Norway by
Britain. That could not be undone; it would entail increased pressure on Sweden, perhaps
extension of the war to the Baltic, and cessation of all ore supplies from Sweden.

c. The occupation of Norway by us would cause the ore traffic from Narvik to be
completely suspended at least for a time, since the proteetion of sea traffic is very difficult
even along the interisland route on a large portion of the 800 mile passage. Extensive
use of submarines and aircraft squadrons would be necessary along a great part of the route.
It is possible that enemy submarines would penetrate through the many approaches and
the ships would be fired on from the sea. However only about 2 500 000 to 3 500 000
tons per year would he lost, while if the British occupied Norway, all supplies would be
cut off. Tf Germany occupies Norway, she can also exert heavy pressure on Sweden, which
would then be obliged to meet all our demands.

d. Questions on carrying out the occupation are then discussed: The Communder
in-Chief, Navy points out the difficulty of synchronizing occupation in the south by Air
Force transports and in the north by naval transports. Transpolt would be by ships of the
Schamhorst-) elass (about 20 lmots) Ol' naval store ships (also about 20 knots). Transports
carrying materiel, perhaps, also troop transports, should preceed first of all to "Basis
Nord'P) since from there the approach route is shorter.

The Armed Forces High Command will be instructed to investigate these questions.
~,
':a,

l) The passenger ship, not the batbleship. Ed.
2) "Basis Nord" was the German naval base near Murruansk eeded by the Russinna in August 1939. Ed .

12.
Skrivelse fra rigsleder Alfred Rosenberg til rigsudenrigsminister
v. Rihhentrop vedrørende økonomisk hj ælp til Vidkun Quisling.

24. Cell. 1940.

Abschrift.

Herro
Reichsaussenminister von Ribbentrop ,
B e r l i n.
Auswårtiges Amt.

24. Februar 1910.

Sehr geehrter Parteigenosse von Ribbentrop !

Pg. Scheidt ist zuriick, hat Geheimrat von Grundherr eingehend herichtet, der sei
nerseits Ihnen uber die Angelegenheit Vortrag halten wird. Wir haben seinerzeit fest verein
bart, dass zunåohst fiir bekannten Zweck 2-300.000 RlVI sofort freigemacht wiirden. Es
stelIt sich nun heraus, dass Geheimrat von Grundherr erklårt, dass die zweite Rate erst
nach 8 Tagen freigemacht werden konnte, Da es aber notvendig ist, dass Scheidt sofort
wieder zurtiokfåhrt, so bitte ich Sie, es zu ermoglichen, dass diese zweite Rate ihm umgehend
ausgehåndigt wird. Bei einem langeren Fortbleiben von Reichsamtsleiter Pg. Scheidt
wiirde die Verbindung auch zu Ihrer Vertretung abbreehen, was gerude in der jetzigen
Zeit unter Umstiinden sehr unvorteilhaft sein konnte ,

Ieh glaube deshalb, dass es im allseitigen Interesse ist, wenn Pg. Scheidt sofort
wieder zuruckfåhrt.

Heil Hitler!
gez. Rosenberg.
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13.

Referat angående de politiske og forvaltningsmæssige forholdsregler, som må
tages i forbindelse med en besættelse af Norge, Danmark og Sverige.l )

26. feb. 1940.
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l) Aktstykke nr. 13 er forsynet med forskellige overstregninger og gennemrettet af forskelligc, bl. a.
generaloberst Keitel, Dokumentet bærer desuden generalerne Kesselrings og Warlimonts signatur
(26. februar). For enkeltheder redegøres i følgende noter.

2) Med håndskrift er tilføjet: 2. Ausf[ertigung] verniehiet. 9. 3. Underskriften ulæselig.
3) Med håndskrift er tilføjet: St[ellunqnalcme] betro T'ertretung L IT' bei dem neuen Stabe. 27. 2. Under

skriften ulæselig.
t) I marginen udfor stykket: a) Norwegen tiIrøjelsemed Keitels (1) hånd: Mit Anl[age] voll einverstanden.
.li) Efter ordet Narioik: er med håndskrift tilføjet: Aandalsnes.
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B) I marginen udfor navnene: Oslo . • . [Luleå] tilføjelse med Keitels (?) hånd : Nw;hpriijen!
7) I stykket: b) Diinemark er sætningen: Besetzunq Frederikshavn overstreget og erstattet

med håndskrevet notits: Gesarntes Staatsqebie: uiird. besetzi bzui. unter den Schutz des deutsclien
Reichs gestellt.

8) I marginen udfor stykket: b) Diinemarl: tilføjelse med Keitels (1) hånd: Anl]age] unlel' neuem
Ge.sichtspunkt iiberprujen.

~) Stykket: c) Schweden udstreget.
10) I marginen udfor stykket: c) Schweden tilføjelse med Keitels (?) hånd: Ani]age] entjiillt.
11) I stk. 2 a) er ordene: und Schweden udstreget.
12) I stk. 3) er ordene: der Nordspitze Jiitlands udstreget og erstattet med : Dii{nemark].
13) I marginen udfor stk. 4) håndskrevet tilføjelse: g[emeinsame] Bem]erkunqen] zu a-c. Ulæselig sig

natur, muligvis: Kesselrinq.

14.

Udkast til de krav, der ved en tysk besættelse skal stilles til Norge.

26. feb. 1940.

Chef Snehe - Nor durch Offizier

Norwegen.

1.) Grundsatz.

Regierung und Verwaltung des Landes sollen moglichst unbehindert weiterar
beiten.

Der deutsche Einfluss muss sich in drei Richtungen erstrecken:
a) Sicherlteit und Versorgung der deutschen Besatzungskriifte mussen gewahrleistet sein.
b) Regierungsgewalt und Verwaltung mussen gegeniiber der Besatzung loyal ausgetlbt

werden. Feindselige politische Handlungen mussen verhindert werden.
c) Die Regierung muss in der Versorgung des Landes insoweit unterstiitzt werden,

als lebcnswichtige Zufuhren an Lcbensmitteln und Rohstoffen infolge der englisehen
BJockade zum Erliegen kommen.

2.) Vollziehende Gewalt.
Der deutsche Wehrmachtbefehlshaber muss im Besitz der vollziehenden Gewalt

sein. Norwegen ist Operationsgebiet.
Der Wehrmachtbefehlshaber kann als Inhaber der vollziehenden Gewalt Recht

setzen, die Gerichtsbarkeit auch gegen die Bevolkerung des Landes ausiiben und der
Regierung und den Behorden des Landes bindende Weisungen erteilen.

Er wird die vollziehende Gewalt aber nur insoweit austiben, als es die Durohset
zung der in Ziff. l aufgefiihrten Belange erfordert.

Ein Chef der Zivilverwaltung ist nicht erforderlich, da die Verwaltung des Landes
weder als Militår- noch als Zivilverwaltung von uns tibernommen werden solI. Er
wird ersetzt durch einen Beauftragten des Wehrmachtbefehlshabers bei der sunsoeqischen.
Regie!.ung (Beamter des auswårtigen Dienstes), der mit einem entsprechenden Stab
die Uberwachung der Regierung und Verwaltung nach Ziff. 3 und 4 durchfiihrt.

3.) Regierung.

In erster Linie muss das loyale Arbeiten der Zentralstellen (Regierung) sicherge
stelIt werden.

IIierzu sofortige entsprechende Forderung an die Regierung. Erklårt sich diese
zur Zusammenarbeit bereit, so ist ihr weitgehende Selbststiindigkeit zuzusichern. Eine
vertragliche Verpflichtung der Regierung wird zweckmassig sein. Kommt diese Einigung
zustande, so wird eine Vberwachung der Regierungstatigkeit durch den Beauftragten
des Wehrmachtbefehlshabers und Verbindungsorgane zunåchst genugen.

3
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Leistet die Regierung aktiven oder passiven Widerstand, so muss sie beseitigt
werden. An ihre Stelle sind Personlichkeiten aus dem Lande zu setzen, die bereitwillig
sind. Der Personalwechsel ist soweit irgend moglioh auf die Spitzen zu beschrånken,
der Beamtenkorper ist zur Weiterarbeit zu veranlassen.

Folgende Fragen bedtirfen besonderer Regelung:
a) Behandlung des Kiinigs - abhångig zu maehen von seiner Einstellung.
b) Tatigkeit der parlamentarisehen Kiirperschaften ist moglichst stiJlzulegen. Partei

politisehe Debatten zur Lage und zu Fragen der deutsehen Besetzung sind auf
jeden Fall zu unterbinden.
o) Åussenpolitik der Regierung. Eine aussenpolitisehe Betatigung kann nur mit deut

scher Zustimmung zugelassen werden. Verkehr mit den Feindstaaten muss unter
bunden werden.

d) Behandlung der auslandischen diplomatischen Missionen in Norwegen. Die feindli
chen Missionen miissen auf jeden Fall abgesehoben werden,

e) Behandlung der in Norwegen befindliehen feindlichen Åuslander. Absehub oder
Internierung.

4.) Verwaltung.

Die Landesverwaltung solI unter der Regierung moglichst unbehindert weiter
arbeiten. Aufruf der Regierung dazu erforderlich. Bei Durchfiihrung der Verwaltung
ist unbedingte Loyalitat gegeniiber deutseher Besetzung zu fordern.

Standige Uberwachung nur an wiehtigsten Punkten moglich und notig. Sie kann
sich zunåohst auf die von deutsehen Truppen besetzten Stiitzpunkte beschrånken,
Dort bei Eintrefien der Besatzung ainngemåssea Verfahren wie gegeniiber der Regie
rung in Oslo. Uberwaehungsorgane sind den betrefienden Amtern oder Stadtverwal
tungen beizugeben.

Ausdehnung der Uberwachung nur dort, wo Sehwierigkeiten auftreten. Bei
passiver Resistenz von Verwaltungsorganen Ersatz aus dem Lande.

5.) Rechtsprechung.

Recht und Gerichte des Landes bleiben in Geltung.
Deutsches Strafrecht wird nur angewandt bei Handlungen, die sieh gegen die

deutsche Besetzung richten, Hierflir gelten Kriegssonderstrafrechtsordnung und
Kriegsstrafverfahrensordnung. Aburteilung dureh Feldkriegsgerichte. Einsetzung von
Sondergerichten kann flir den Bedarfsfall vorbehalten bleiben.

Einheitliehe Gerichtorganisation der drei Wehrmaehtteile muss sichergestellt
werden.

6.) Staatliche Machtmittel.
Behandlung der norwegischen Wehrmacht ist in erster Linie eine militårische

Frage und vom Verhalten der Wehrmacht abhångig.
Leistet sie Widerstand oder verbalt sie sioh unsicher, so ist sie zu entwafinen

und zu internieren.
Kommt eine Vereinbarung mit der norwegisehen Regierung zustande, so kann

die Wehrmaeht gewisse Aufgaben behalten, z. B. Sieherung der nordnorwegisehen Gren
ze gegen Sehweden und Finnland. Unmi~telbare Unterstellung der Wehrmacht unter
den Wehrmachtbefehlshaber und scharfe Uberwaehung ist erforderlieh. Verstårkung
durch Einberufungen ohne Genehmigung ist unzulåssig.

Polizeikrafte behalten, soweit naeh ihrem Verhalten måglioh, ihre Aufgaben.
Insbesondere muss Grenzpolizei und Zollschutz an der Grenze'legen Schweden aufrechter
halten bleiben.

7.) Verkehrs- und Verbindungsmittel.
Eisenbahnen, Binnen- und K ilstenschiffahrt und Fernme14ewesen mussen im

Interesse der Besetzung in Gang gehalten werden. Besondere Uberwachung duroh
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Fachkråfte muss gegen passive Resistenz und Sabotage eingesetzt werden. Dicbte der
Uberwacbung je nach Bedeutung der einzelnen Objekte.

Bewachungsmassnahmen (Kunstbauten) megliehat durch loyale norwegische
Kråfte (Truppe oder Polizei), nur im Notfall oder an wichtigsten Stellen durcb deutsche
Truppen.

Femmeide- und Postverkehr iiber See nach dem Ausland muss unterbunden
werden, nach den Ostseestaaten ist Einschrånkung und Uberwaohung erforderlich.

8.) Presse und Rundtunk.
Presse soll weiter erscheinen, Deutschfeindliche Ausserungen miissen unter

bunden werden. Ausiibung der erforderlichen Zensur ist von der Regierung und den
Landeabehorden zu fordern.

Rundtunk ist unter soharfe Uberwachung zu nehmen. Er muss fUr Verlaut
barungen der Besatzung zur Verfiigung stehen.

9.) Wirtscha/t.
Wirtschaft musa moglichst reibungslos in Gang gehalten werden. Eingrifie nur

dort, wo Versorgung und Sicberheit der Besatzung es verlangt.
Aussenhandel mit neutralem Ausland naoh Moglichkeit aufrechtzuerhalten.

Uberseehandel wird durch englische Blockade zum Erliegen kommen. Handel mit
den Ostseestaaten und mit Osteruropa ist .unter deutscher Steuerung zu fordern, um
Wirtsehaft des Landes nach Ausfall der Uberseezufuhren aufreehtzuerhalten.

Norwegen bleibt eigenes Zoll- und Wiihrungsgebiet. Festsetzung eines Zwangsum
rechnungskurses zur Mark.

Trotzdem wird Wirtscha/t des Landes erhebliohen 8chwierigkeiten infolge
Ausfalls der Lebensmittel- und RohstofIzufuhren von Ubersee ausgesetzt sein. Die
notigste Hille hiergegen muss sohon deshalb geleistet werden, um die kriegswiehtige
Einluhr N orwegens nach Deutschland aufrecbtzuerbalten und soweit moglich zu er
hohen. Fur Zufuhren nach Norwegen - insbesondere an LebensmitteJn - ist die deut
sche Wirtsehaft moglichst wenig in Anspruch zu nehmen, statt dessen Einghede
rung Norwegens in ein kontinentales europåisohes Wirtschaftssystem. Fur Koblen
versorgung wird das Reich sorgen miissen.

Versorgung der Besatzungstruppe nur insoweit aus dem Lande, als es die nor
wegische Wirtschaft tragen kann. Scharfe Einkaufs- und Ausfubrbeschrånkung fiir
die deutsche Besatzungstruppe.

Eine besondere deutsche Wirtschaftsvertretung bei der norwegischen Regie
rung - unterstellt dem Wehrmacbtbeauftragten - wird erforderlich sein.

W[arlimontl 26. 2.

15.

Udkast til de krav, der ved en tysk besættelse skal stilles til Danmark.

26. feb. 1940.

Chef Sache - Nor dorm Offizier

Dånemark.

1.) Voraussetzung:
Militiinsche Besetzung ist zunåehst nur fiir die Nordspitze von Jiitland (Skagen

und Frederikshavn) beabsiehtigt.
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Ausserdem muss sichergestellt sein:

Bahnverbindung fur deutschen Nachschub von Schleswig durch Jiitland bis
Skagen;

Seeverbindung durch Belte und Sund.
2.) EingriUe in diinisclte Regierungsgewalt und Venoaltung zunaohst nur soweit, als es die

Forderungen nach Ziff. 1. verlangen. Nur wenn Verbindung durch Dånemark nach
Norwegen durch dånische Regierung nicht loyal sichergesteDt wird, milssen die Mass
nahmen in Dånemark verschårft werden.

3.) Sicherstellung der Bedingungen naoh Ziff. list gegen Zusicherung weitgehender Ach
tung der dånisehen Souverånitåt von der Regierung in Kopenhagen zu fordern. Ein
Beauftragter des Reichs (Gesandter) muss die loyale Durchfiihrung bei der Regierung
laufend iiberwachen. Die erforderlichen Verbindungsorgane fiir die Uberwachung der
wichtigen Sonderverwaltungen (Verkehr, Fernmeldewesen) mussen dem Beauftragten
zur VerfUgung stehen. Ein Welt1'1naclttbevollmiiclttigter muss zum Beauftragten treten.

4.) Falls die dånisohe Regierung sich fUgt und es nicht zum Widerstand kommt, wird
Entwaffnung der diinischen Wehrmacht nicht moghoh sein. Es wird aber notig sein,
fiir ihre Dislozierung und ihr Verbalten Bedingungen zu stel1en, die ein Eingreifen
gegen uns ausschalten oder erschweren. Uberwachung dieser Massnahmen ist Aufgabe
des Wehrmachtbevollmachtigten.

5.) Die aussenpolitische Betiitigung der diinischen Regierung muss weitgehend eingeschriinkt
werden. Verkehr mit den Feindstaaten und mit neutralen Staaten, die als Mittier zu
den Feindstaaten dienen konnen, kann nicht geduldet werden .

Damit wird die freie Betatigung der Missionen der Feindstaaten in Dånemark
unmoglich, Ihre Abreise aus Dånemark muss erzwungen werden.

6.) Die Venoaltung des Landes solI ungehindert weiterarbeiten. Eine deutsche Vertretung
wird zunåchst nur beim Amt Hjørring (Nordspitze Jiitlands) notig sein.

Ausserdem ist durch Verbindungsorgane bei der Eisenbahnverwaltung der
Betrieb der Bahnverbindung zu den deutschen Stiitzpunkten sicherzustellen.

7.) Inanspruchnahme der vollzieltenden Gewalt kame nur fiir das Gebiet der deut-
schen Stiitzpunkte in Frage, ist aber in dieser umfassenden Form zun åchst nioht
erforderlich.

Auch in der Strafrechtspflege wird es zunachst zweckmassig sein, bei Vergehen
gegen die deutsche Besetzung die danisehen Gerichte in Anspruch zu nehmen. Wenn
Dånemark nicht mitarbeitet, miisste allerdings die deutsche Kriegsgerichtsbarkeit
einsetzen.

8.) Der Femmeide- und Postverkehr nach Ubersee (Westen) muss unterbunden werden .
Inwieweit er fiir das neutrale Ausland spater unter Uberwachung freizugeben ist,
bleibt vorbehalten.

Femmelde- und Postverkehr nach Mittel- und Osteuropa muss mangels Uber
wachungsmoglichkeit weiterlaufen.

9.) Pressezensur ist von der dånisehen Regierung zu fordern. Eigene Uberwachungs-
moglichkeit besteht nicht.

Der Rundfunk muss in geeigneter Form durch den Beauftragten des Reichs
iiberwacht werden. Abordnung eines Uberwachungsorgans wird notig sein.

IO.} Fur die Wirtschaft gelten die fur Norwegen gemachten Ausflihrungen sinngemiiss
unter Beriicksichtigung der weitgehenden Selbst åndigkeit, die die danische Regierung
behålt, Da Dånemark voraussichtlich vollstandig nnter die englische Blockade fallen
wird, ist auch hier Anschluss an den 1continentalen Wirtschaftsranm notig. Eine deut
sche Wirtschaftsvertretung wird dafiir zweckmiissig sein.

W[arlimont] 26. 2.
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16.

Udkast til de krav, der ved en tysk besættelse skal stilles til Sverige.

26. feb. 1940.

Chef Sache - Nur durch Offizier

Schweden.

1.) y oraussetzung:

Eine Besetzunq von Landesteilen tindet nicht statt.
Dagegen muss die Ausnutzung des Hafens Lulea und der Balui Lulea-Narwik

ftir die Yersorgung der deutschen Besatzung Nordnorwegens - auch mit Kriegsma
terial - sichergestellt sein.

Ein deutsches Kommando in Lulea und Sicherung der Bahnlinie wird erforder
lich sein.

2.) Die pOl1:t1'sclle Forderung an Sclnoeden. kann sich auf Einhaltung wohlwollender
Neutratitiit und Freigabe des Hafens Lulea und der Bahn Lulea-Narwik fur unsere
Naehschubzwecke nach Ziff. l beschrånken.

Die Uberwachung der sehwedischen Regierung auf Einhaltung diesel' Zusiche
rungen hat durch den deuuchen Gesandten zu erfolgen. Die Wahrnehmung der Wehr
macbtinteressen erfolgt durch die 1I1ilitiirattache's.

5.) Die sduoedische Wehrmacht bleibt bei Neutralitåt unberiihrt. Mobilmachungs-
massnahmen diirfen nicht getroffen werden.

4.) Die aussenpolitisclze Tiitigkeit der schwedischen Regierung muss der wohlwollen-
den Neutralitåt Reehnung tragen. Gegeniiber den Feindstaaten ist mindestens Zuriick
haltung zu fordern. Abbruch der diplomatisehen Beziehungen und Abreise der 1I1issionen
der Feindstaaten aus Schweden ware erwtlnscht.

5.) FUr den Einsatz des deutschen Hajenkommasuios in Lulea und die Sicherung
der Bahn Luiea-Nomoik sind besondere Yereinbarungen zu treffen. Die Zusammenarbeit
mit der Yerwa!tung der Provinz Norbøtten ist sicherzustellen.

Inanspruchnahme von Rechten auf dem Gebiet der Stralreclltspflege ist zunåchst
nicht erforderlich,

6.) Der Femmelde- und Postverkehr nach Ubersee (Westen) bedarf der Uberwachung, die
allerdings nur am Ausgangspunkt der Kabel bei Marstrand durchgefiihrt werden kann.

FUr den sonstigen Fernmelde- und Postverkehr fehlen Uberwachungsmoglich
keiten.

7.) Sicherstellung loyaler Haltung der Presse und des Rundlunks ist von der schwe-
dischen Regierung zu fordern.

8.) FUr die Wirtsclzalt Schwedens - insbesondere den Aussenhandel und die
Zufuhren an Lebensmitteln und Rohstoffen - gelten sinngemiiss die fur Norwegen
gemachten Ausfuhrungen. Es ist damit zu rechnen, dass auch Schweden durch die
englische Blockade voll erfasst wird. Planmassige Eingliederung in den kontinentalen
Wirschaftsraum muss die Folge sein.

W[arlimont] 26 . 2.
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17.

Betænkning angående tyske modforholdsregler i tilfælde af fjendens krænkelse

af Norges neutralitet.

28. feb. 1940.

Abschrift.

Geheime Kommandosache

Nur in die Band des øachbearbeiteodeo Offizierø oder Beamteo I

OBERKOMMANDO DER WEHRMACHT
SONDERSTAB

FOR HANDELSKRIEG UND WIRTSCHAFT.
LIeRE KAMPFMASSNAHMEN

HWK Nr. 195/40 g Kdoa (S)

Betr.: Deuteche Gegenmassnahmen im Falle
feindlicher Verletzung der norwegiechen
NeutralitiLt.

Berlin, den 28. 2. 1940

Das englische Verhalten im Falle "AItmal'k" und Nachrichten verschiedener Art
bringen die Moglichkeit nåher, dass England grundeåtølich die norwegische Neutralitat
nicht mehr achten wird, um die deutsche Seeverbindung nach Narvik zu unterbinden.

In diesem Falle ist es erforderlich, neben der Ausdehnung des eigenen Handels
krieges auf die norwegischen Hoheitsgewåsser sofort mit einer fiir den Feind mindestens
ebenso empfindlichen Gegenmassnahme zu antworten.

Hierzu konnte es in Betracht kommen, deutscherseits die schwedischen Hoheits
gewåsser nicht mehr zu aohten. Ziel dieses Vorgehens wiirde es sein, die in den bisherigen
Kriegsmonaten stark laufende Ausfuhr aus dem Ostseeraum nach den Feindlåndern
abzuschneiden, soweit sie den Sund befahrt, und zu storen, soweit sie von den west
achwedischen Håfen ausgeht.

Folgende Fragen sind zu priifen:

} OKW Wi Rii Amt

1.) Auswirkung der Sperrung der norwegischen Hoheitsgewåsser
durch England auf die deutsche Kriegswirtschaft;
Ausweichmoglichkeiten fiir Deutschland.

2.) Moglichkeiten
und Wirkung der Ausdehnung des deutschen Handelskriegs auf
norwegische Hoheitsgewåsser

a) auf England
b) auf Norwegen

Bearbeitung durch:
VJP

OKM 1. SkI.

3.) Auswirkungen der Sperrung der schwedischen Hoheitsgewiisser OKW Wi Rii Amt
durch Deutschland auf englische Kriegswirtschaft

(Absperrung schwedischer und gesamter Ostseezufuhren nach
England).

Hohe der Kriegswirtschaftszufuhren nach England aus RWM u. Wi Rii Amt.
Schweden und Ostseeraum.
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4.) Riickwirkungen deutschen Yorgehens gegen Schweden

a) auf Schweden und den Ostseeraum
aa) politisch
bb) wirtschaftlich

b) auf Deutschland wirtschaftIich

Bearbeitung durch:

AA
OKW Wi Ru Amt

YJp

Um beschleunigte Mitteilung des Priifungsergebnisses und um Vorschlåge zusåtzli
cher oder anderer fur den Feind empfindlicher Gegenmassnahmen bis 4.3.1940 wird
gebeten.

FUr den Sondersta.b der Chef des Sta.bes

gez. Weichold.
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18.

Rigskansler Adolf Hitlers ordre angående operation "Weseriihung".

l. marts 1940.
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19.

Betænkning angående Englands afhængighed af leverancer fra Norge.

4. marts 1940.

Geheime Kemmnndoeache']

WEHRWIRTSCHAFTS- UND ROSTUNGSAMT

Wi laL Nr. 464/40 g K

Beir. : Abhångigkeit Englands von Lieferungen
aus Norwegen.

An
WFA
L

Berlin, den 4. 3. 1940

3 Ausfertigungen
2. Ausfertigung

Im Fall eines bewaffneten Eingreifens Englands gegen Norwegen oder bei frei
williger Aufgabe der Neutralitåt Norwegens zugunsten Englands ergeben sich fur den
Einsatz der militarischen Kampmittel gegen die englische Wirtschaft neue Moglicbkeiten.

Da die englische Wirtschaft auf einzelnen Gebieten eine erhebliche Abhangigkeit
von der Einfuhr aus Norwegen aufweist, wird es in diesem FaU darauf ankommen, die
Kampffiihrung gegen die Gebiete der norwegiscben Erzeugung zu ricbten, welche fur
England besonders wichtig sind.

Im Vordergrund stehen dabei:

1. Die norwegische Kalziumkarbiderzeugung.
2. Die norwegische Ferrolegierungherstellung.
3. Die norwegische Aluminiumerzeugung.

Die 1ndustriezweige sind von wenigen bekannten Grosskraftwerken abhångig. Die
Masse der vorgenannten 1ndustriezweige liegt in Siidnorwegen.

Thomas. l?]

l) Aktstykke nr. 19 bærer general Warlimonts signatur med datoen 6. marts.

AnIage zu Wi Ru Amt/Wi laL Nr. 464/40 g K.

Geheime Kommandosuche
3 Ausf.
2. Ausf.

A. Einfuhren aus Norwegen, welche ohme Sohwierigkeiten aus dem Empire oder dem
zuganglichen neutralen Raum ersetzt werden konnen:

1. Eisenerze 663 000 t - 9 % des Einfuhrbedarfs
2. Nickel (roh) 2 200 t-IO %
3. Schwefelkies 52 000 t - 13 %
4. Kalkstickstoff 9000 t - 100 %
5. Graphit 2 500 t - 18 %
6. Nutzholz 194000 cbm = l %

B. Einfuhren aus Norwegen, bei deren Ausfall Sohwierigkeiten zu erwarten sind:

1. FerroJegierungen 42 000 t rd . 54 % des Einfuhrbedarfs
2. Alumimum 4- 300 t rd. 15 %



3. Kalzium-Karbid
4. Holzschliff

30

35000 t rd. 55 % des Einfuhrbedarfs
246 000 t rd. 33 %

C. Dienstleistungen der Flotte:

Anteil norwegischer Tonnage an der englisehen Einfuhr
Anteil norwegischer Tanker an der englisehen MineralOleinfuhr

20.

6%
26%

Betænkning med 3 bilag indeholdende forslag til militære krav, som under en

tysk besættelse skal stilles til Danmark, Norge og Sverige.

4. marts 1940.

Geheime Kommandosache - Chef Sache - Nur durch Offizier

ABTEILUNG LANDESVERTEIDIGUNG (L I)

Nr. 22074/40 g. K. Ohe]«.

Beir.: "Weseriibung".

Berlin, den 4. 3. 1940

3 Ausfertigungen

3. Auøfertigung

Betr.e "Weseriibnng"•

Anliegend "Militarische Forderungen" an die dånische, norwegische und schwedische
Regierung (Entwurf fur den militsrisehen Beitrag zu den von anderer Stelle zu bearbei
tenden Noten an die nordisohen Regierungen).

Sie sind nach dem Grundsatz aufgestellt, dass zuniichst nur das Notigste gefordert
wird, um die Annahme zu erleichtern. Ist der deutsche Soldat erst kampflos ins Land
gelassen, sind weitere Forderungen, die sich z. B. aus der Benutzung der nordisehen Basis
zum Angriff gegen England ergeben, spater leicht durchzudråcken.

Wesentlich ist daher, dass bei Anlauf der "Weseriibung" alles getan wird, um es
zu keinen oder nur ganz geringfiigigen Feindseligkeiten kommen zu lassen. Im Uriter
schied zu Holland mussen daher-) auf die militårisehen Anlagen Flugblåtter, aber keine
Bomben niedergehen. Der dånische und norwegische Soldat muss durch Rundfunk und
Flugblatt verwirrt und schon vor der Entscheidung seiner Regierung in den Glanben
versetzt werden, dass es im vaterlåndischen Interesse liegt, den Deutschen keinen Wider
stand entgegenzusetzen. Ein Angriff gegen die dånische Luftwaffe (Ausschaltung der Jager)
kommt nur dann in Frage, wenn das danisolie Verhalten dazu zwingt. Zum Beginn der
Operation mlissen eigene Jager zum Schutz der Transportflugzeugc liber dem dånisehen
Raum genugen.

Zu bearbeiten bleibt:

1.) Vorbereitung des Flugblattabwurfs und der sonstigen Propaganda, die bei Anlauf
des Unternehmens in grosstem Stil in Skandinavien einsetzen muss, Propaganda
kompanie, Lautsprecher fur einriickende Truppen erforderlich (Einschaltung Chef
W Pr in die Vorbereitungen).

2.) Regelung des Weges, auf dem die Noten und Militarischen Forderungen den nordisehen
Regierungen iibermittelt werden (Gesandtschaften1).
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3.) Vorbereitung der Nachschubtransporte durch Schweden (vor allem nach Narwik auf
Luleabahn) und Abstellung des gesamten Erzverkehra auf die Oetsee.t) Vorschlag:
Militårattache Stockholm (General v. Uthmann) einweisen, ihm bei Beginn "Weser
ubung" einige Sacharbeiter zustellen").

4.) Unterrichtung der Russen bei Beginn "Weserubung"1

Anlagen:
1.) Militårische Forderungen an die Danisolie Regierung.
2.) - Norwegische
3.) - Schwedische

Verteiler:
Chef WFA
Chef L
L I

l) Ordet: dahllr udstreget.
2) Ordene: und Ab8tllllung o... 08t81l1l udstreget.
3) Ordene: Ilinigll o ••• zU8tlllllln udstreget.

AnJage l

Militiirische Fordenmgen an die Diinische Regienmg.l)

1.) Aufruf an VoJk und Wehrmacht, den deutschen Truppen bei der Besetzung von Jiitland
und Ftinen sowie bei der Landung in Seeland keinen Widerstand zu leisten.

2.) Auslaufverbot fUr Kriegs- und Handelsschiffe, Startverbot fiir alle Flugzeuge. Unberiihrt
hiervon bleibt der Schiffsverkehr nach deutsche-n Håfen,

3.) Sperren jeden Nachrichtenverkehrs (Seekabel, Funk), der naeh dem Ausland geht.
Unbertihrt hiervon bleibt der Nachrichtenverkehr nach Deutschland.

Deutsche Zensur fiir Rundfun1rnachrichten, die sich mit dem Einmarsch deutscher
Truppen befassen und filr den Nachrichtenverkehr nach Island, Grenland und Farder.

4.) Entsendungen von Verbindungskommandos
a) fiir den Befehlshaber der in Dånemark einriickenden Truppen (Offiziere des Heeres,

der Kriegsmarine und der Luftwaffe, Abruf tiber deutsche Gesandtschaft),
b) zu den ortlich en deutschen Truppenfiihrern (Verbindungsaufnahme an Ort und

Stelle).
Durch diese Verbindungskommandos Bollen u. a. folgende Fragen geregelt werden:

a) Vermeidung von Zusammenatdssen zwischen deutschen und dånisohen Truppen,
die, soweit die ortliche Lage nicht anderes erfordert, im Besitz ihrer Waffen bleiben,

b) Uberlassung einzelner militårisoher An1agen, die von den deutschen Truppen zur
Sicherung des dånisohen Raums gegen einen åusseren Feind benotigt werden, sowie
bestimmter Verkehrsmittel und Nachrichtenverbindungen,

c) Ubersetzen deutscher Truppen nach Seeland.

l) I ma.rginen er med håndskrift tilføjet: Udfor punkt l: zu 1), udfor punkt 2: zu 6), udfor punkt 3:
zu 8 + 9) og udfor punkt 4. 0..: zu 2).

AnIage 2

Militiirlsche Forderungen an die Norwegische Regienmg. 1)

1.) Autrut an Volk und Wehrmacht, den deutschen Truppen bei der Besetzung norwegi
schen Bodens keinen Widerstand zu leisten.
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2.) Auslaufverbot fur Kriegs- und Handelsschiffe , Startverbot rur alle Flugzeuge. Unbe
ruhrt hiervon bleibt der Schiffsverkehr nach deutschen. H åfen.

3.) Spetren. ieden Nacltricltten-verkcltrs (Draht, Seekabel, Funk), der nach dem Ausland
geht. Unberiihrt hiervon bleibt der Nachrichtenverkehr nach Deutschland. Fur den
Verkehr nach Schweden u. Dånemark ist baldige Lockerung vorgesehen.

Dcutsche Zensur fur Rundfunknachrichten, die sich mit der Landung deutscher
Truppen befassen.

4.) Entsendung von Verbindungskommandos
a) fiir den Befehlshaber der in Norwegen gelandeten Truppen (Offiziere des Heeres,

der Kriegsmarine und der Luftwaffe, Abruf fiber deutsche Gesandtschaft),
b) zu den ortlichen deutschen Truppenfiihrern (Verbindungsaufnahme an Ort und

Stelle).
Durch diese Verbindungskommandos sollen u. a. folgende Fragen geregelt werden:

a) Vermeidung von Zusammenstossen zwischen deutschen und norwegischen Truppen,
die, soweit die ortliohe Lage nicht anderes erfordert, im Besitz ihrer Waffen bleiben,

b) unversehrte Uberlassung der Anlagen der norwegischen Kiistenverteidigung sowie
sonstiger Anlagen, die von den deutschen Truppen zur Sicherung des norwegischen
Raums gegen einen åusseren Feind benotigt werden, sowie bestimmter Verkehrs
mittel und Nachrichtenverbindungen.

1) I marginen er med håndskrift tilføjet: Udfor punkt 1: Z1l1), udfor punkt 2: :m6), udfor punkt 3:
:I:ll 8 + 9) og udfor punkt 4: :m 2).

AnIage 3

Militiirische Forderungen an die Schwedische Regierung.

Keine IvIobilmachungs- oder sonstige Massnahmen, die als unfreundliche Handlungen gegen
Deutschland aufgefasst werden konnen.

Spiiter als zweiter Schriu:

1.) Versorgung der deutschen Truppen in Norwegen auf schwedischen Bahnen.
2.) Besondere Rechte in den Hoheitsgewåssem Siidschwedens.

21.
Referat med 2 bilag indeholdende forslag til politiske fordringer til den danske,

norske og svenske regering.

5. marts 1940

Geheime Kemmandosache - Chef Sache - Nur durch OCfizier1)

L
N,'. 22076/40 g. K. Oh. (IV)
Betr. : Weseriibung.

Berlin, den 5. 1Jfiirz 1940

5 Ausfertigungen
1. Ausfertigung

Vortragsnotiz

Im Anschluss an die Vortragsnotiz von L l iiber militiirische Forderunqen an die
dånische, norwegische und schwedische Regierung werden anbei Zusammenstellungen iiber
entsprechende politische Forderungen vorgelegt (Anlagen l und 2).
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Die Forderungen sind in zwei Richtungen auszuwerten:

1) Verarbeitung mit den militårisoheu Forderungen zu den Noten, die den nordisehen
Regierungen bei Beginn der Weseriibung durch die deutschen Gesandten zu iiber
reichen sind").

2) Verarbeitung zu Besonderen Anordnungen uber politische und Verwaltungsmassnahmen
an den Befehlshaber der Gruppe XXI im Anschluss an die Weisung fiir die Weseriibung8).

Da eine Beteiligung zioiler Dienststellen an den Vorarbeiten fiir die Weseriibung bis
auf weiteres nicht zuliissig ist, miissen auoh die politischen Vorarbeiten im Rahmen des
fiir das Anlaufen der Operation Notigen vom OKW (L) und Gruppe XXI er1edigt werden.
Dabei sind die Forderungen an die Zivilressorts bei L so bereitzuhalten, dass sie bei Beginn
derWeseriibung den Zivilressortslibermittelt undihre Durchfllhrungveranlaaatwerdenkanns],

Alle Massnahmen, die so/art in Kraft treten mussen (Ilbergabe der Noten an die
nordisohen Regierungen), måssen vorher abschliessend vorbereitet sein. Dafiir muss ent
schieden werden, ob und wann das Auswartige Amt an der Vorbereitung der diplomatischen
Schritte beteiligt werden und in welcher Weise die Unterrichtung der deutschen Gesandten
und Wehrmachtattaches bei den nordisohen Regierungen erfolgen so116) .

Veneiler:
Chef WFA = 1. Ausf.
Chef L - 2. Ausf.
L I = 3. Ausf.
L IV = 4. u. 5. Ausf.6) .

- 2 Anlagen -

1) Aktstykke nr. 21 bærer en række påtegninger, der viser, at det er set bl. a. af generaloberst Keitel
samt generalerne Jodl, Kesselring og WarlinlOnt. I marginen findes forskellige tilføjelser i hånd
skrift, for hvilke der nedenfor redegøres.

l) Til stk. 1 har Kesselring med håndskrift i marginen skrevet: Gene1lmigung bei L., dabei auih
Ausmerzung z[ur] Z[eit] noch. enthaUener Wiederholungen.

3) Til stk. 2 har Kesselring med håndskrift i marginen skrevet: I8t in Vorbereitung umier Mitwirkung
der Fachabteilungen.

') Til dette afsnit har Keitel med håndskrift i marginen tilføjet: Ja.
6) Til dette afsnit har Keitel med håndskrift i marginen tilføjet: Ent8cheidung des Fiihrer8 bleibt

noch vorbehaUen, also AU81D. Amt noch nicht unterrichten.
<I) Med håndskrift er tiUøjet: 4. u. 5. Austertigung vernichtet D/S' Underskriften ulæselig .

AnIage l

Geheime Kommand0811che - Cher Sache - Nnr durch Ofiizierl)

5 AusfertigungenZ)

zu L Nr. 22076/40 g. K. Oh. (IV) 1. Ausfertigung

PoIitiBche Forderungen an die diinische und norwegische Regiernng

1.) Ziel ist Schutz der dånisehen und norwegischen Neutralitåt durch /riedliche
deutsche Besetzung. Die dånisohe und norwegische .Regierung sind aufzufordern, jeden
Widerstand gegen die deutschen Massnahmen zu unterlassen und gutwillig mit den
deutschen Besatzungskråften zusammenzuarbeiten. Dafiir Zusicherung weitgehender
Achtung der Souverånitåt beider Staaten.

2.) Die dånisohe und norwegische Regierung sind aufzufordern, durch Au/rule an ·
die Bevolkm-ung und Weisungen an die LandesbehOrden die loyale Zusammenarbeit mit
der deutschen Besetzung sicherzuste11en. Alle feindseligen Handlungen sind durch
die Regierungen zu verbieten und zu unterdråckens).
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3.) Der deutsche Bejehlshaber iibt in Dånemark und Norwegen die vollziehende
Gewalt aus. Er wird davon aber nur insoweit Gebrauch mach en, als es die Sicherheit
und Versorgung der deutschen Besatzungskrafte unmittelbar verlangt.

4.) Zur Gewahrleistung reibungsloser Zusammenarbeit tritt zur dånisehen und nor-
wegischen Regierung je ein Beauftragter des deutscher: Befehlshabers. Als Beauftragte
werden die deutschen Gesandten bestellt.

Die Beauftragten sind tiber die Massnahmen der Regierungen laufend zu unter
richten, sie haben das Recht, Forderungen im Interesse der deutschen Besetzung vor
zubringen und ihre Durchfiihrung zu tiberwachen.

Die Beauftragten konnen nach Bedarf Verbindungsorgane zu den einzelnen
Ministerien abordnen.

5.) Aussenpolitisclle Schritte der danisehen und norwegischen Regierung bedtirfen
der Zustimmung der deutschen Regierung. Sie wird erteilt durch den Beauftragten
des deutschen Befehlshabers.

Ein Verkehr mit den Feindstaaten kann nicht zugelassen werden. Den diplo
matisehen Missionen der Feindstaaten wird durch die deutsche Regierung die Abreise
in ihre .~eimatlander ermoglicht werden.

Uber Massnahmen gegen die in Dånemark und Norwegen lebenden feindlichen
Ausliinder bleiben Forderungen vorbehalten.

6.) Verbleib und Einsatz der staatlichen Machtmittel (Wehrmacht, Polizei) ist nach
den Forderungen des deutschen Befehlshabers zu regelns). Es ist erwiinscht, dass die
polizeilichen Krafte in vol1em Umfange ihre Tåtigkeit fortsetzen.

7.) Die landeseigenen VerwaUungen sollen unbehindert weiterarbeiten. Unbedingte
Loyalitåt gegeniiber der deutschen Besetzung ist die Voraussetzung hierfur. Zu Ver
waltungsdienststel1en, die rur die deutsche Besetzung von besonderer Bedeutung sind,
werden deutsche Verbindungsorgane abgeordnet werden.

8.) Recht und Gerichte des Landes bleiben unbehindert in Geltung.
Kriegsgerichtliches Einschreiten der deutschen Besetzung ist nur gegen Hand

lungen vorgesehen, die sich gegen die deutsche Besetzung richten.

9.) Eisenbahnen, Biamen- und Kustenschiffart und Fernmeldewesen sind in Gang zu
halten. Die Regierungen haben die erforderlichen Massnahmen gegen Betriebsstdmngen
und Sabotage zu treffen. Die Ausnutzung der Verkehrsmittel fiir die Erfordernisse der
deutschen Besatzungskrafte bleibt besonderen Vereinbarungen vorbehalten.

Jedes Auslaufen von Handelsschiffen nach Ubersee (Westen) ist zu verbieten.
Der Seeverkehr nach deutschen Håfen und neutralen Ostseehåfen bleibt unbehindert.

Der Fernmelde- und Postverkehr uber See nach dem Ausland wird gesperrt.
Durchfiihrung des Fernmelde- und Postverkehrs nach dem Deutschen Reich und den
Ostseestaaten wird durch besondere Vereinbarungen geregelt werden.

IO.) Die Presse in Dånemark und Norwegen solI weitererscheinen. Die Regierungen
haben durch geeignete Massnahmen zu verhindern, dass in der Presse deutschfeind
liche Ansichten vertreten werden. Nachrichten tiber die deutsche Besetzung bediirfen
der Zensur durch deutsche Dienststellen.

Die..dånisehen und norwegischen Rundfunksender treten unter unmittelbare
deutsche Uberwachung.

ll.) Das dånische und norwegische W irtschaftsleben solI megliehat unbehindert weiter-
laufen. Dånemark und Norwegen behalten in vol1emUmfange ihre Zoll- und Wiillrungs
hoheii. Auf Aufrechterhaltung der Zollgrenzen wird besonderer Wert gelegt.

Die Versorgung der deutschen Besatzungstruppen wird nur insoweit aus dem
Lande entnommen werden, als es die dånische und norwegische Wirtschaft tragen kon
nen. Fiir die deutschen Truppen werden weitgehende Einkaufs- und Åusfuhrverbote
erlassen werden. Die Bezahlung von Leistungen an die Besatzungskrafte wird in Reichs-
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kreditkassenscheinen erfolgen. Umrechnumqsleurs zur dånisehen und norwegischen
Wahrung ist bekanntzugeben.

Die Schwierigkeiten, die durch Abschneiden D ånemarks und Norwegens vom
Uberseehandel (Zufuhren von Lebensmitteln und RohstofIen) zu erwarten sind, sollen
durch planmassige Eingliederung der Wirtschaften beider Lander in das kontinental
europiiische W irtschaftssystem naeh Mogliehkeit behoben werden. Deutschland wird
hierbei soweit moglich Hille leisten. Es fordert als Gegenleistung die Aufrechterhaltung
und Erhohung der dånisehen und norwegischen Lieferungen an Deutschland.

12.) Die Verbindung Damemarks zu seinen Aussenbesitzungen Eariier, Island und Gronland
muss im Interesse der Sicherheit der Besetzung Beschrånkungen unterworfen werden.s)
SchifIsverkehr ist zunåchst nicht moglioh. Der Fernmeldeverkehr wird unter deutsche
Uberwaohung gestelIt. .

1) Bilag l bærer en række påtegninger, der viser, at det er set af generaloberst Keitel og generalerne
Jodl og Warlimont. I marginen findes forskellige egenhændige notater af Keitel og Jodl, for hvilke
der nedenfor redegøres.

2) Med håndskrift er tilføjet: 4. u. 5. A'IL8/ertigung vernichtet. 9/s' Underskriften ulæselig.
3} Tilføjelse af Jod!: Bildung einer neuen norwegischen Regierong.
4) Tilføjelse af Keitel: WaOen in Lagern sicher8tellen. Kriegs8ChiOe??
6} Tilføjelse af Jodl: Werden von Engliindern beseizt,

AnJage 2

Geheime Kommandosache - Cher Sache - Nor dnrch Offizierl)

zu L Nr. 22076/40 g. K. Oh. (IV)
5 Ausfertigungen2)

1. Ausfertigung

Polilische Forderungen an die schwedische Regierung

l .) Der schwedisehen Regierung sind die gegen Dånemark und Norwegen ergrifIenen
Massnahmen bei Beginn der Weseriibung zu notifizieren. Die schwedische Regierung
ist dabei aufzufordern, gegeniiber den deutschen Massnahmen strengste Neutralitiit zu
wahren und alle politisehen und militarischen Sehritte zu unterlassen, die als unfreund
liehe Handlungen gegen das Deutsche Reich aufgefasst werden kennten. Dafiir ist der
sehwedisehen Regierung voIle Aehtung ihrer Souveriinitiit zuzusichern.

2.) Weitere Forderungen an Schweden, die durch den Fortgang der Operation erfor-
derlieh werden, sind spåteren Sehritten vorzubehalten. Die Forderungen konnen sich
erstrecken auf:

a) Unterbindung der aussenpolitischen Beziehungen Schwedens zu den Feindstaaten.
b) Versorgung der deutschen Truppen in Norwegen auf schwedischen Bahnen (Lulea

Narwik und Tralleborg-Goteborg-Oslo).
c) Kontrolle des schwedischen Fernmeldeverkehrs nach Ubersee.
d) Inanspruchnahme besonderer Rechte in den schwedischen Hoheitsqeuuissern:

3.) FUr das Wirtschaftsleben Sehwedens - insbesondere den Uberseehandel und
die Zufuhren an Lebensmitteln und RohstofIen - werden die gleichen Auswirkungen
wie rur D ånemark und Norwegen eintreten. Eine entspreehende deutsehe Wirtsehafts
hilfe wird zur Erhaltung der schwedischen Lieferfåhigkeit notig werden.

l} Bilag 2 bærer påtegning, der viser, at det er set af general Warlimont.
2} Med håndskrift er tilføjet: 4. u. 5. A'IL8/ertigung vernichtet. Ø/3• Underskriften ulæselig.
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22.

Ordre fra:general v. Falkenhorst om, at venligsindede og neutrale magters
diplomatiske udsendinge ikke må krænkes.

5. marts 1940.
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23.

Referat indeholdende general v. Falkenhorsts yderligere forslag til politiske

forholdsregler i forbindelse med operation "Weseriibung".

6. marts 1940.

Geheime Kommandosache - Chef Sache - Nor dorch Offizier1)

L IV

Beir.: Weseriibung.

Berlin, den 6. Miirz 1940

4 Ausfertigungen
1. Ausfertigung.

Vortragsnotiz.

General v. Falkenhorst wiinscht in folgenden Punkten eine schiirfere Fassung gegen
iiber der Zusammenstellung von politischen Forderungen, die am 5.3. vorgelegt wurde:

l) Die diinische und norwegische Wehrmacht sollen entwaUnet werden. Belasaung der
Seitenwafien an Offiziere und Unteroffiziere ist zuzugestehen.

Die Berufssoldaten sind in ihren Standorten zu kasernieren und zu iiberwachen.
Die Mannschaften sind in ihre Heimatorte zu beurlauben. Von der norwegischen Wehr
macht kormen nach Bestimmung des Befehlshabers Gruppe XXI Teile an der norwe
gisch - finnisehen Grenze zum Grenzschutz eingesetzt bleiben.

Die Einrichtungen der dånisehen und .norwegischen Wehrmacht stehen der
Besatzungstruppe uneingeschrii.nkt zur Verfiigung.

2) Die feindlichen Ausliinder sollen grundsåtzlich iiber Deutschland abgeschoben
werden.

3) Verkehre- und Fernmeldemittel mtissen auf Anfordern:fUr Zwecke der Besatzungs-
truppe zur Verfiigung gestelIt werden.s)

Anbei wird Entwurf der beeonderen Anordnungen vorgelegt. WNV, W Pr, WR und
Wi RU Amt haben mitgearbeitet. General v. Falkenhorst ist mit dieser Fassung einverstanden.

Es wird gebeten, die grundsåtzliche Zustimmung des Fahrers und die Unterschrift
des Chefs OKW herbeizuftihren.s)

Verteiler
Chef WFA
Chef L
LI
LIV

1. Ausf.
2.
3.
4.

1) Aktstykke nr. 23 bærer en række påtegninger, der viser, at det er aet bl. a. af generaloberst Keitel
og generalerne J od! og Warlimont samt Kesselring.

I) Egenhændig tilføjelse i marginen af general Jod!: Doch mU71dl. Besprechu71g mit Ohef L am 8. 3.
8) Med håndskrift er tilføjet: 2., 3., 4. AU8fertigu71g vernichtet 9. 3. Underskriften ulæselig.
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24.

Udkast til særlige bestemmelser angående politiske og forvaltningsmæssige

forholdsregler ved operation "Wesertihung«,

6. marts 1940.

Geheime Kommandosache - Cbef Sache - Nur durch Offizier1)

Besondere Anordnungen
fik politische und Verwaltungsmassnahmen

bei "Fall Weseriibung".

OBERKOMMANDO DER WEHRMACHT
WFA /Abt. L Nr. /40 g. K. Chefs. (lY)

Berlin, den ., .3.40.

4 Ausfertlgungens)
L Ausfertigung

1.) Die hei Fall Weseriihung gegeniiher der danisehen und norwegischen Regierung
zu tref1enden polittschen Massnahmen. und die deutscbe Einflussnahme auf VenlJaltung
und Wirtschait beider Lander mussen dem Grundsatz einer friedlichen Besetzung, die
den Schutz der Neutralitat der nordisehen Staaten zum Ziel hat, Recbnung trugen.

Es muss angestreht werden, die danische und norwegische Regierung von
jedem bewaffneten Widerstand abzuhalten und zur Duldung der deutschen Besetzung
zu veranIassen. Dafiir ist den Regierungen bei loyaJem Verhalten weitgehende Ach
tung ihrer innerstaatlichen Souveriinitiit und Unterstiitzung bei Erhaltung des Wirt
schaftslebens ihrer Lander zuzusichern. Die aussenpolitische Souveriinitiit muss zur
Sicherung der deutschen Besetzung Einschrånkungen unterworfen werden.

2.) Bei Beginn der Weseriibung werden bei der dånisehen und norwegischen Regie-
rung diplomatische Schriue der deutschen Gesandten erfolgen. Diese werden in Gestalt
einer Note die an die Regierungen zu stellenden politisehen und militiirischen Forderungen
hekanntgeben. Die Forderungen werden iiber den Rahmen des fiir die Erreichung des
Operationszieles unbedingt Notwendigen nicbt binausgeben, um den Regierungen die
Annahme ohne Widerstand zu ermoglichen. Bedingungslose Annahme wird mit
kurzer Zeitbefristung gefordert werden, bei Verweigerung wird Durcbsetzung unter
Einsatz aller militårischen Machtmittel angedroht.P)

Zusammenstellung der in den Noten zusammenzufassenden Forderungen') siebe
Anlage. 5)

Formulierung der Noten und Ubergabe durch die deutschen Gesandten veran
lasst OKW.6)

3.) Entsprechende Schritte wie bei den Reglerungen haben durch die auf dånischem
und norwegischem Boden eintref1enden deutschen Truppenkommandeure bei den
iirtlichen Verwaltungsdienststellen zu erfolgen. Dabei ist anzustreben, die friedliche
Zusammenarbeit mit der Landesverwaltung bereits sicherzustellen, bevor Weisungen
der Landesregierungen eintref1en. Den Behorden ist klar zu machen, dass sie durch
loyales Entgegenkommen den Interessen ihres Vaterlandes am besten dienen.

Bei den ortlichen Dienststellen der diinischen und norweqischen. Weh rmacht
ist die Durchfiihrung der Massnahmen gem. Ziff. 12 (Entwaf1nung) gleichfalls sofort
- ohne Rticksicht auf die zu erwartenden Weisungen der Regierungen - durchzu
setzen,")

4.) Die Bevolkerung muss mit dem Beginn der Besetzung in weitestem Umfange
propagandistisch bearbeitet werden. Es muss dabei der Eindruck hervorgerufen werden,
dass iiber die Entscheidung der Regierungen zugunsten der deutschen Forderungen
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kein Zweifel beatehen kann, und dass entsprechende Vereinbarungen bereits im
Gange seien.

Im Rahmen dieser Propaganda sind alle verftigbaren lVIittel einzusetzen (Ver
breitung eines Aufrufes des deutschen Wehrmachtbefehlshabers und von Elugblattern
durch Flugzeugabwurf, Rundfunksendungen usw.).

Einze!heiten werden durch OKW (WFA/W Pr) geregelt werden.
5.) Dånemark und Norwegen sind in vollem Umfange Operationsgebiet.

Dem Befehlshaber der Gruppe XXI wird durch Erlass des Fiihrers und Obersten
Befehlshabers der Wehrmacht die vollziehende Gewalt im Operationsgebiet iibertragen
werden. Die vollziehende Gewalt ist jedoch nur insoweit auszuiiben, als es die Siche
rung der deutschen Besetzung und die Durchsetzung ihres Zweckes erfordert.")

Der Befehlshaber der Gruppe XXI wird ermåchtigt, die vollziehende Gewalt9)

fur das Land Disnemark einem nachgeordneten Befehlshaber zu iibertragen.
6.) Die Vertretung des Befehlshabersw) der Gruppe XXI bei der dånisehen und

norwegischen Regierung erfolgt in politischen und Verwaltungsangelegenheiten durch
je einen Beauftragten. Als Beauftragte werden die deutschen Gesandten bestellt werden.

Aufgabe der Beauftragten ist, die Regierungstatigkeit auf die Durchfiihrung
der deutschen Forderungen und die Einhaltung der von den Regierungen gegebenen
Zusicherungen zu iiberwachen.

Verbindungsorgane zu den wichtigsten Ministerien sind den Beauftragten bei
zugeben. Insbesondere wird die Zuteilung einer deutschen Wirtschaftsvertretung
erforderlich werden.

. Den nachgeordneten Verwaltungsdienststellen (Amter und Stadtverwaltungen)
sind Uberwachungsorgane nur an besonders wichtigen Stellen (deutsche Stiitzpunkte)
zuzuteilen.

7.) Das Verhalten gegeniiber den Staatsoberhiiuptern von Dånemark und Norwegen
muss von deren Einstellung abhsngig gemacht werden. Die ublichen åusseren Ehren
erweise sind ihnen zuzugestehen. Zuteilung eines deutsohen Verbindungsoffiziers kann
zweckmassig sein.

8.) Der Einfluss der deutschen Organe auf Regierung und Verwaltung der Lander
hat sich in drei Richtungen zu erstreoken:
a) Sicherheit und Versorgung der deutschen Besatzungskriifte mussen gewahrleistet sein.
b) Regierungsgewalt und Verwaltung mussen gegeniiber der Besetzung loyal ausgeubt

werden. Feindselige politische Handlungen sind zu unterbinden.
c) Die Regierungen mussen in der Aufrechterhaltung des Wireschaftslebens der Lander

unterstiitzt werden.
Rassen- und Volkstumsfragen sind nicht zum Gegenstand deutscher Einfluss

nahme zu machen.
9.) Regierung und Venoaltung der Lander sollen iiberall dort, wo sie sioh in loyaler

Weise hierzu bereitfinden, ungehindert weiterarbeiten. Die Gesetze der Lander bleiben
in Kraft, soweit sie nicht dem Zweck der Besetzung widersprechen.

Regierungs- und Verwaltungsorgane, die ihre lVIitarbeit verweigern, sind zu
beseibigen. An ihre Stelle sind bereitwillige Personliohkeiten aus dem Lande zu setzen.
Der Personalwechsel ist soweit moglioh auf die Spitzen zu beschr ånken, der Beamten
korper ist zur Weiterarbeit zu veranlassen.

Die Tatigkeit der parlamentarisehen Korperschaften ist - nach lVIoglichkeit
im Einvernehmen mit den Regierungen - stillzulegen.

10.) Eine aussenpolitische Tiitigkeit der Regierungen von Dånemark und Norwegen
kann nur mit deutscher Zustimmung zugelassen werden ...Der Verkehr mit den Feind
staaten ist sofort zu unterbinden. Die erforderliche Uberwachung hat durch die
Beauftragten des Befehlshabers der Gruppe XXI (Ziff. 6) zu erfolgen.

Die Miss~onen der Feindstaatenll) sind unter den iiblichen diplomatischen Formen
abzuschieben. mer Reiseweg folgt Weisung.

Die ubrigen ausliindischen Missionen in Dånemark und Norwegen bleiben unbe
helligt. Ihr Nachrichtenverkehr ist iiber deutsche Verbindungen zu leiten.
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Die in Dånemark und Norwegen befindliehen feindlichen Ausliinder sind tiber
Deutschland abzuschieben. Abtransport und Ubernahme in deutschen Håfen wird
gesondert geregalt.

ll.} Die Gerichte der Liinder arbeiten nach Landesrecht weiter.
Handlungen, die den Zweck der Besetzung vereiteln oder vereiteln sollen oder

die sich unmittelbar gegen die Wehrmacht, ihre AngehOrigen oder ihr Gefolge richten,
werden von dem Wehrmachtgerichten abgeurteilt. Diese Gerichte wenden deutsches
Strafrecht an. Darauf ist die Bevolkerung hinzuweisen.

Die Einsetzung von deutschen Sondergerichten fur die Aburteilung soleher
Handlungen erfolgt im Bedarfsfall. Auch die Sondergerichte urteilen nach deutsohem
Recht.

12.} Die diinische und. norwegische Wehrmacht sind zu entwaffnen.P) Belassung der
Seitenwafien an Offiziere und Unteroffiziere kann zugestanden werden. Gegen Weiter
gestellung des Ehrendienstes fur die Staatsoberhåupter bestehen keine Bedenken.

Die Berufssoldaten sind in ihren Standarten zu kasernieren und zu tiberwachen,
Die Mannschaften sind in moglichst grossem Umfange in ihre Heimatorte zu beur
lauben.

Ob und in welcher Stårke Teile der norwegischen Wehrmacht zum Grenzschutz
an der norwegisch - finnisohen Grenze eingesetzt zu lassen sind, entscheidet der
Befehlahaber der Gruppe XXI.

Die Einrichtungen der d ånisehen und norwegischen Wehrmacht stehen der
Besatzungstruppe uneingeschrånkt zur Verfligung.

13.) Polizeikriifte behalten, soweit nach ihrem Verhalten moglioh, ihre Aufgaben.
Insbesondere mussen Grenzpolizei und Zollschutz (Grenze Norwegen - Schweden)
aufrechterhalten bleiben.

Soweit der Einsatz deutscher Kråfte fur polizeiliche Aufgaben notig wird, sind
geeignete Wehrmachtverbånde hierfiir zu verwenden.

14.} Das Auslaufen von Kriegs- und HandelsschifJen naoh dem Ausland ist zu ver-
bieten. Unberiihrt hiervon bleibt der Verkehr nach deutschen Håfen und neutralen
Ostseehåfen.

Fur Flugzeuge ist ein Startverbot zu erlassen.
Eisenbahnen, Binnen- und KiistenschifJahrt und Fernmeldewesen mussen in Gang

gehalten werden und sind fur Zwecke der Besatzungstruppe soweit erforderlich in
Anspruch zu nehmen. Uberwachung gegen passive Resistenz und Sabotage ist sieher
zustellen. Hierzu sind megliebat loyale Kråfte des Landes (Polizei) einzusetzen.

Der Femmelde- und Postverkehr iiber See nach dem Ausland ist zu unterbinden,
nach den Ostseestaaten ist Einschrånkung und Vberwachung erforderlich. Sonstiger
Femmelde- und Postverkehr naoh neutralen Låndem ist tiber Deutschland zu leiten
und dabei zu uberwachen.

Der Nachrichtenverkehr D ånemarks mit den Earoern; Island und Gronland
kann, da das vorhandene Kabel tiber England låuft, nicht zugelassen werden.

15.} Die Landespresse ist am Erscheinen nicht zu hindern, solange sie sich loyal
zu den Ereignissen einstellt, Die Ausubung der erforderlichen Zensur ist im allgemeinen
von den Regierungen und den Landeabehorden zu fordern. Nur fiir die grossen Zeitungen
'IDd die Nachrichtenbiiros ist eine militarische Zensur einzurichten.P)

Die Rundfunksender sind zunåchst durch Funkeinsatzgruppen in die Hand zu
nehmen. Im weiteren Verlauf ist der Rundfunk unter deutsche Zensur zu steJlen.
Er muss stets fur VerJautbarungen der Besatzung zur Verfligung stehen.

16.) Die Wirtschaft der besetzten Lander ist moglichst reibungslos in Gang zu halten.
Eingrifie haben nur dort stattzufinden, wo die Versorgung und Sicherheit der Besatzung
und die Ernahrungssicherung der Bevolkerung es verlangen. Hierzu kann eine Ver
brauchsregelung fur Lebensmittel und Gegenstånde des taglichen Bedarfs, sowie eine
Preisregelung notwendig werden.
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Es ist damit zu rechnen, dass die Besetzung von Dånemark und Norwegen
binnen kurzem zu einer vollståndigen Blockode der Nord- und Ostseestaaten durch
England fiihren wird. lA) Damit wird der tiber See naoh Westen laufonde Aussenhandel
dieser Staaten zum Erliegen kommen. Die Lebensmittel- und RohstofIzufuhren aus
dieser Richtung fallen aus.

Die dånische und norwegische Wirtschaft werden hierdurch erheblichen Schwie
rigkeiten ausgesetzt sein. Die notigste Hilfe hiergegen muss durch planmåssige Ein
beziehung der Wirtschaften in das kontinental - europdische Wirtschaftssystem geleistet
werden. Das Ziel ist dabei, die fiir das Deutsche Reich lebenswichtigen Einfuhren aus
Dånemark und Norwegen aufrechtzuerhalten und beide L ånder dariiber hinaus der
deutschen Kriegswirtschaft nutzbar zu machen. Hierfiir ergehen Sonderweisungen.

Dånemark und Norwegen bleiben eigene Zoll- und Wåhrungsgebiete. Auf die
Aufrechterhaltung gut tiberwachter Zollgrenzen ist besonderer Wert zu legen. Fur
die Besatzungstruppen ist eine scharfe Einkaujs- und Ausfuhrbeschrånkung anzuordnen.

Die in Dånemark und Norwegen - insbesondere in den Håfen - lagernden
(}ater und Rohstoffvorråte sind gegen unbefugte ZugrifIe zu schtitzen. Eine Devisen
bewirtschaftung ist insoweit durchzufuhren, dass ein Verschieben von Devisen, Edel
metallen usw. naoh dem Auslande verhindert wird. Jede Kriegsgeråteaustuhr aus
Dånemark und Norwegen naoh anderen Låndem ist zu unterbinden.

Fur das Verhiiltnis der deutschen zur dånisehen und norwegischen Wiihrung
wird ein fester Umrechnungskurs kurz vor Beginn der Besetzung duroh OKW bekannt
gegeben werden. Die Besatzungstruppen haben in den besetzten Låndem nur mit
Reichskreditkassenscheinen zu bezahlen, die in ausreichender Menge bereitzustellen sind.

Die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange bei der dånisohen und
norwegischen Regierung hat durch Wirtschaftsvertretungen zu erfolgen, die den Beauf
tragten des deutschen Befehlshabers bei den Regierungen zuzuteilen sind.

17.) Im Verkehr der Besatzungstruppen mit den Behorden der Lander und der
Bevolkerung sind die Bestimmungen der Haager Landleriegsordnung streng zu aohten.

Die Versorgung der Besatzungstruppen hat nur insoweit aus dem Lande zu
erfolgen, als es die danische und norwegische Wirtschaft ohne Schådigung ihrer Eigen
versorgung tragen kormen. Bei Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Lande ist
das Reichsleistungsgesetz sinngemåss anzuwenden.

Leistungen sind in der Regel15) bar zu bezahlen. Nur in Ausnahmefållen ist von
Empfangsbescheinigungen Gebrauch zu machen, die beschleunigt einzulosen sind.

18.) Die deutsch-dånische Grenze wird mit Beginn des deutschen Einmarsches
fiir den nichtmilitiirischen Grenzverkehr geschloesen werden. Dariiber hinaus wird
die Einreise aus Deutsohland nach Dånemark und Norwegen fiir alle Personlichkeiten,
die nicht dienstliche Aufgaben im Rahmen der Weserlibung zu erfiillen haben,
zun åchst gesperrt.

Die Erteilung von Ausnahmebewilligungen zur Einreise nach Dånemark und
Norwegen fiir niohtmilitårisohe Personlichkeiten bleibt dem OKW und dem Befehls
haber der Gruppe XXI vorbehalten. Sie ist zunåohst auf ein Mindestmass zu be
schr ånken.

Die Lockerung der Grenzsperre zur Wiederaufnahme des normalen Wirtschafts
verkehrs mit Dånemark und Norwegen bleibt vorbehalten.P)

19.) Der schwedischen Regierung werden die gegen Dånemark und Norwegen ergrif-
fenen Massnahmen bei Beginn der Besetzung notifiziert werden. Die schwedisohe
Regierung wird dabei aufgefordert werden, gegentiber den deutschen Massnahmen
strengste Neutralitiit zu wahren und alle politisohen und militårischen Schritte zu
unterlassen, die als unfreundliche Handlungen gegen das Deutsohe Reich aufgefasst
werden konnten, Insbesondere ist voIle Aufrechterhaltung der Erzlieferungen nach
Deutschland zu fordern. Im Ubrigen wird der schwedischen Regierung voIle Achtung
ihrer Souveranitåt zugesichert werden.

Im Zuge der Operation wird es spåter erforderlich werden, an Schweden weiter
gehende Forderungen zu stellen. Sie konnen sich erstrecken auf:

6
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Aussenpolitische Beziehungen Schwedens zu den Feindstaaten;
Versorgung der deutschen Truppen in Norwegen auf schwedischen Bahnen

(Lulea - Narvik und 'I'r ålleborg - Goteborg - Oslo);
KontroUe oder Abschneiden des schwedischen Fernmeldeverkehrs nach

Ubersee;
Besondere Rechte in den siidschwedischen Hoheitsgewåssern,

Fiir das Wirtscha/tsleben Schwedens werden die gleichen Auswirkungen wie
fiir Dånemark und Norwegen eintreten (siehe Ziff. 16). Eine entsprechende deutsche
Wirtschaftshilfe wird zur Erhaltung der schwedischen Lieferfåhigkeit notig werden.P)

20.} Die Beteiligung ziviler Dienststellen an den Vorbereitungen fiir die Weseriibung
ist grundsatzlich verboten. Soweit zivile DienststeUen zur Durchfiihrung der politisehen
und Verwaltungsmassnahmen herangezogen werden miissen, sind die entsprechenden
Forderungen an die Zivilressorts so vorzubereiten, dass sie mit Beginn der "Weser
ubung" vorgebracht und ihre kurzfristige Durchfuhrung gefordert werden kann.

Der Yerkehr der Gruppe XXI mit den zivilen Ressorts ist grundsatzlich Iiber
OKW (Abt. Landesverteidigung) zu leiten. OKW wird bei Beginn der Wesertibung
die beteiligten Zivilressorts unterrichten und die Durchfiihrung der von Gruppe XXI
gesteUten Forderungen veranlassen.

Verteiler:
Chef OKW
Gruppe XXI
Chef WFA
Chef A Ausl/Abw
Chef Wi Rti Amt
Chef L
Chef WNV
Chef W Pr
Chef WR
Abt. L

l) Aktstykke nr. 24 bærer en række påtegninger, der viser, at det er set bl. a. af generaloberst Keitel og
generalerne Jodl, Kesselring og Warlimont. Aktstykket er gennemrettet, uden at det dog kan
fastslås, hvem der har foretaget alle rettelserne. En del er utvivlsomt foretaget af general Jodl.
I efterfølgende noter redegøres for de foretagne rettelser, dog udelades rent sproglige rettelser, der
ikke har nogen realbetydning.

2) Med håndskrift er tilføjet: 2. u. J. Aus/ertigung uernichtet 9. J. Underskriften ulæselig. 4. Aua/ertigung
an Gruppe XXI (I ) 9. J.

3) Sætningen: Bedingungaloae Annahme angedroltt er overstreget. I marginen er anbragt: ?
4) Til ordet: Forderungen har Jodl tilføjet: miliiiirischen:
6) I marginen har Kesselring tilføjet: Zusammenatellung ist au/ Grund der Entacheidung au/ die Vorlage

vom 5. Miirz noch au/zuatellen.
e) OKJV er udstreget og af Jodl erstattet med: A[uawiirtiges] A[lIIt], das durch den Eiihrer zeitrecht

eingeschaltet wird.
') Afsnittet: Bei den brtliehen. durchzuaetzen er overstreget.
8) Afsnittet: Dem Bejehlshaber , , erjordert er omskrevet afJodl således: Der Bejehlshaber der Gruppe

XXI wird ermiichtigt bis zur K/iirung del' politischen Lage alle diejenigen Massnahlllen zu treffen
die zur Sicherunq der deutschen. Besetzung und der Durchsetzung ihres Zweckea erjorderlicli sind.

9) Ordene: die ooliziehende Gevlalt er af Jodl erstattet med: Diese Vollmacht,
10) Udfor ordene: Die Vertretung des Bejehlshabers er i marginen anbragt: ?
11) Efter ordene: Die Missionen der Feindstaaten er tilføjet: sind sojort an jedem Nachrichienoerkehr

mit diesen zu hindern. Sie .
12) Udfor punkt 12 har Jodl i marginen skrevet: je nach. Lage behandeln.
13) Stykket: Die Ausiibung einzurichien er udstreget og af Jodl erstattet med: Sie sind anzuhalten,

nur diejenigen militiiriachen Nachrichten. zu bringen, die ihnen von den mil[itiirischen] ver-
mittelt werden.

14) Sætningen: Es ist damit [iihren. wird rettet til: Die Besetzunq von Diinemark und Norwegen
!iihrt zu einer vollatiindigen Blockade der Nord- und Ostaeestaaten durch. Eng/and.

16) Ordene: in der Regel er senere udstreget.
le) Afsnittet: Die Lockerung •• . . . .vorbehalten er rettet, men ulæseligt.
H) Udfor punkt 19 er anbragt: ?
18) Afsnittet: 1m Zuge .... . , .. . , notig werden er udstreget.
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25.

Skrivelse fra søkrigsledelsen til væmemagtens overkommando

vedrørende operation "Weseriibung".

6. marts 1940.

Geheime Kommandosaehe - CheC Saehe - Nur dureh OCfizier1)

SEEKRIEGSLEITUNG

B. Nr. 1. su. l op 232/40. gKdos. Chefs.

Betrifft: "Weseriibung".

An
O. K. W.

Berlin, den 6. Jliirz 1940.

Die Seekriegsleitung stellt folgende Forderungen:

I.) Befestigungswerke einschl. Munition und Unterkunftsråumen sind zur Verfiigung
zu stellen.

II.) Uber etwa ausgelegte Minnensperren sind genaueste Unterlagen vorzulegen. Wir
behalten uns jede Art der Verfiigung vor.

III.) Alle Kabel unterstehen deutscher Aufsicht, die nach England laufendeu werden
still gelegt.

IV.) AlleFT-Stationenund Peilstationenstehen zur Verfiigung der deutschen Wehrmacht.2)

V.) Radiosender (navigatorische Hilfsmittel) richten ihren Dienst nach deutschen
Wiinschen ein,

VI.) Alle Seestreitkråfte sind ohne Bereitschaft in den Håfen zu haIten. Deutsche
Bewachung bleibt vorbehalten,")

Irn Auftrage

gez. Fricke.

FUr die Richtigkeit

Ulæseligt navn

Korvettenkapitiin

1) Aktstykke nr. 25 har i marginen forskellige håndskrevne notitser, hvoraf flere er ulæselige. Til
de enkelte afsnit er i marginen tilføjet: afsnit I): zu. 3, afsnit II): zu 4, afsnit III): zu 8, afsnit IV):
zu 8, afsnit V): zu 9, afsnit VI): zu 6. Desuden findes der følgende tilføjelser, der er omtalt i efter
følgende noter.

2) Til afsnit IV er i marginen med håndskrift tilføjet: zuniichst negativ gefordert. Resten ulæseligt.
3) Til afsnit VI er i marginen med håndskrift tilføjet: Å'USlaufverbot gefordert.
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26.
Afskrift af uddrag af storadmiral Raeders ordre angående

operation "Weseriibung".
6. marts 1940.

Geheime Kemmandosaehe - Chef Sache - Nur durch Offizier1)

DER CHEF DER SEEKRIEGSLEITUNG
. .. Ski. I Gr 231/40 Gkd08 Ohejs,

Marinegruppenkommando 08t
Ma.rinegruppenkommando JVest
Flottenkommando

Berlin, den 6. Miirz 1940

Priif. Nr. 2

Weisung des Chefs der Seekriegsleitung flir Fall "Weseriihung".

I. Ausgangslage:

Die Entwick1ung der Lage in Skandinavien erfordert es, alle Vorbereitungen dafiir
zu treffen, uro mit Teilkråften der Wehrmacht Dånemark und Norwegen zu besetzen
("Fall Weseriibung"). Hierdurch soll englisehen Ubergriffen nach Skandinavien und
der Ostsee vorgebeugt, unsere Erzbasis in Schweden gesichert und flir Kriegsmarine
und Luftwaffe die Ausgangsstellung gegen England erweitert werden.

Grundsatzlich wird angestrebt, der Unternehmung den Charakter einer
friedlichen Besetzung zu geben, die den bewaffneten Schutz der Neutralitat der
nordisehen Staaten zum Ziel hat. Entsprechende Forderungen werden mit Beginn
der Besetzung den Regierungen libermittelt werden; abgesehen von militårisch und
aussenpolitisch notwendigen deutschen Massnahmen wird Selbståndigkeit in Regie
rungs- und Verwaltungsangelegenheiten zugesichert; sofern kein Widerstand geleistet
wird. Auftretender Widerstand ist unter Einsatz aller militarischen~Mittel zu brechen.

II. Absicht:
Gleichzeitige iiberraschende liberfallartige Besetzung der wichtigsten Gebiete Nor
wegens und Dånemarks. Grenziibertritt gegen Dånemark und Landung in Norwegen
erfolgen gleichzeitig.

Es ist von groaster Bedeutung, dass die eigenen Massnahmen sowohl die
nordisehen Staaten, wie die West1ander, ilberraschend treffen. Diesem ausschlag
gebenden Gesichtspunkt haben alle Vorbereitungen Rechnung zu tragen. Entstehende
Arbeitserschwerung und geringe Lucken in der Vorbereitung miissen zunåchst in
Kauf genommen werden. Kormen bestimmte, unerlåssliche Vorbereitungen nicht
mehr in vollem Umfange geheim gehalten werden, so sind andere Ziele (Westen)
vorzutåuschen. Schiffen und Verbånden diirfen die wahren Ziele erst nach dem
Auslaufen bekanntgegeben werden.

Der Zeitpunkt der Durchfiihrung hångt. neben der Wetterlage in erster Linie
von der politischen Lage ab. Die Vorbereitungen sind so zu treffen, dass ab 10. Marz
der Tag des Unternehmens (Deckname: "Wesertag") befohlen werden kann. "Weser
tag" ist der Tag des Einmarsches. Im Hinblick auf die ein1eitenden Massnahmen
wird der "Wesertag" mindestens 4 Tage vorher befohlen. Die Unternehmung wird
voraussichtlich etwa 3 Tage vor Fall "Gelb" zur Durchfiihrung kommen. Als Uhrzeit
des Unternehmens (Deckname: "Weserzeit") ist die Morgendammerung vorgesehen.s)

III. Durchfiihrung der ersten Besetzung:3 )

B. D a n e m a r k.
1.) Einmarsch mit motorisierten Kraften in Jiitland. Bei Vormarsch Abschwenken

einer motorisierten Schlitzenbrigade iiber Beltbriicke nach Fiinen. Gleichzeitig
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Schaffen von Bruckenkopfen bei Korsor und Gjedser. Ubersetzen weitere Krafte
mittels Fåhren nach Seeland zum Marsch auf Kopenhagen.s)

2.) Im Rahmen der Massnahme gemåss 1.) folgende Aufgaben der Kriegsmarine:
al Zur Weserzeit Landen eines Heeresstosetrupps'') an der Beltbriicke durch eine

kleine Kriegsschiffeinheit nach Ermessen Gruppe Ost.
bl Landen eines Bataillons durch kleine Fahrschiffe (evtl. Eisenbahnfahre) in

Korser unter dem Schutz eines Linienechiffess) G[egebenen] F[alls] Nieder
halten einer 9 cm-Batterie bei Korser.

cl Uberfuhren eines Bataillons mit einer Gjedser-Fahre von Warnemiinde nach
Gjedser.

dl Entsenden von Seetransportvertretern hinter der Truppe nach Frederikshaven
und Skagen zwecks Ausnutzung dieser Håfen flir Nachschub nach Norwegen.")

C. Massnahmen der L u f t w a f f e.

Neben der Lufttransportaufgabe nach Norwegen Einsatz vor mehreren Kampf
Zerstorer und Jagdgruppen zur Einschiichterung und g[egebenen] F[alls] zum
Einsatz gegen norwegische oder dånische Luftstreitkråfte und sonstige Wider
standsnester. Sobald moglich, sollen Teile auf norwegischen Flugplåtzen landen
und dort klar liegen fiir Aufga~~nim Lande und vor allem gegen etwaige englische
Gegenschlåge. Beschleunigte Uberfiihrung von Flakartillerie nach Siidnorwegen
(Oslo, Stavanger, Bergen) ist vorgesehen. '"

I lY. Weitere Besetzung:
... Uberfiihrung weiterer Heereskråfte nach Dånemark erfolgt mit der Gjedser- und
Grosser Belt-Fåhre. Anschliessend ist mit ståudigem laufenden Nachschub fiir die
Besatzungstruppen zu rechnen,

V. Sicherungsmassnahmen: der Kriegsmarine gegen englische Storung der Operationen
zur ersten Besetzung.
al Abriegelung des Skagerraks im Raume Ryvingen - Hanstholm durch Minen

sperren mit je einer etwa 10 S[ee]m[eilen] breiten Liicke unter der siidnorwegischen
bezw. d ånisehen Kiiste. Auslegen durch såmtliche verfiigbaren Hilfsminenschiffe
in der Nacht vor "Weserzeit". Offentliche Bekanntgabe des Warngebietes am
"Wesertag". Durchfiihrung Gruppe West. Falls Durchfiihrung erst spater moglich
erseheint, bei Seekriegsleitung beantragen.") ...

VI. Be/ehls/uhrung:
Mit der Durchfuhrungder Operationen im Raum westlich des Skagerrak-Warn

gebietes
wird'') Gruppenkommando West,

im Raum ostlich des Skagerrak-Warngebietes
wird-") Gruppenkommando Ost

beauftragt... .

X. Kartenausrustung:
Die flir die Seestreitkråfte erforderliche zusåtzliche Ausriistung mit Seekarten

wird von der Seekriegsleitung vorbereitet und den Gruppenkommandos zur Abgabe
an die betreffenden Streitkrafte zugeleitet.

XI. Militarische Forderungen:
Folgende Forderungen werden von militarischer Seite erhoben werden:

al Såmtliche Befestigungswerke einsohl. Munition und Unterkunftaråumen sind zur
Verfiigung zu stellen.

bl Uher etwa ausgelegte Minensperren sind genaue Unterlagen vorzulegen. Eigene
Verfiigung dariiber bleibt vorbehalten.
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cl Alle Kabel unterstehen deutscher Aufsicht; die nach England laufenden werden
stillgelegt.

dl Alle FT- und Peilstationen stehen zur Verftigung der deutschen Wehrmacht.
ef Rundfunksender richten ihren Dienst nach deutschen Wiinschen ein (navigatorische

Hilfsmittell).
ff Alle Seestreitkråfte sind ohne Bereitschaft in den Haren zu halten. Deutsche

Bewachung bleibt vorbehalten. Zur Verftigung.ll)

Das Verfolgen vorstehender Forderungen wird Angelegenheit der politisehen Ftihrung
sein. Die militårischen Stellen haben im Sinne dieser Forderungen zu handeln. . . .

XV. Zusammenfassung:
Die Unternehmung fusst auf dem Heranhelfen der ersten Besatzungstruppen

durch Verbande der Kriegsmarine. Die erfolgreiche Durchftihrung h ångt weitgehend
von der lnitiative und dem zielbewussten Willen der Ftihrer dieser Verbiinde ab.
Die kråftemåssige Schwåche muss durch kiihnes Handeln und tiberraschende Durch
fiihrung ausgeglichen werden.

Das Gelingen der Unternehmung bedeutet einen entscheidenden Schritt in
der weiteren Fiihrung des Krieges gegen England.

(gez.) Raeder,

1. A.

Schniewind.

l) Aktstykke nr. 26 foreligger i en meget dårlig udfærdigelse, hvilket i høj grad har vanskeliggjort
læsningen. Til aktstykket hører en række senere udfærdigede tilføjelser dels i maskinskrift, dels i
håndskrift, som der redegøres for i efterfølgende noter.

1) Sætningerne: Die Unternehmung ' " vorgesehen er overstreget.
3) På dette sted i dokumentet skal indføjes følgende senere udarbejdede indskud: Die" JVeserzeit"

liegt noch nicht [est. Eine spåtere Tageszeit kommt in Frage, wenn ungeniigende Nacht- bezw.
Blind{l.ugausbildung der Lujttransportverbiinde Zuriicklegung des ganzen Flugweges bei Tage (H ellig
keit) erjorderlich macht.

4) På dette sted i dokumentet skal indføjes følgende senere udarbejdede indskud: Einlaujen eines
geeigneten Tra'MportschiUes [Ostpreussen-Daswpjer, MinenschiU) mit einem verstarkten In/anterie.
bataillan zur Beseizunq wichtiger Stellen in Kopenhagen. Med håndskrift er senere tilføjet:
(Angaben iiber Stiirke. und Ausriistung dieses Bataillons liegen noch nicht vor. Erst dann wird
iiber die Frage des Fahrzeugs zu. entscheiden sein). Yderligere tilføjelse med håndskrift:"Hansestadt
Danzig" . EinschiUungshajen: Travemiinde.

5) Håndskrevet tilføjelse over linien : (Kompanie).
6) Ordene: kleine .. . Linienschiffes er udstreget og erstattet med: ein LinienschiU in Korsor.

Herefter skal på dette sted indføjes følgende senere udarbejdede indskud:
Nachtrag: Als Traneportschif] [iir l'erschiUung Injanteriebataillons nach Kors år ist LinienschiU
"Schleswig·Holstein" vorzusehen. EinschiUungshajen Kiel-Holtenau. Zur AusschiUung vor Kors år
sind geeignete TYer/t. oder Privatschlepper (NDG) mitzujiihren.

') På dette sted skal indføjes følgende senere udarbejdede indskud: e) Gestel/ung des Transportraumes
tiir ein verstlirktes Injanteriebataillon tur Kopenhaqen,

B) I afsnit a er følgende ord udstreget:
Linie 2: etwa..

- 3: slimtliche verjiigbaren.
5-6: Falls ' " beantragen .

Med håndskrift er senere tilføjet: Die Durchjiihrung der Sperrmassnahmen im Skagerrakist au/
jeden Fall [iir die Nacht vor der" J1'eserzeit" vorzusehen. Die Zuweisung der MinellschiUe an Gruppe
11'est erjolgt jruhzeitig.

D) Rettet til: ist.
l0) Rettet til: ist.
11) Ordene: Zur l'erjiigung er senere udstreget. På dette sted skal indføjes følgende senere udarbej

dede indskud: Durch Jregllahme geeigneter jl1aschinenteile ist die Krieqs- und Eiihrbereitschalt
icirksam zu unterbrechen .
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27.

General Keitels udkast til de militære krav, som skal stilles til den danske
og norske regering,")

8. marts 1940.

Anlag., 1

/40 g .K.Ch. (IV)

Ifd eime l{OlHiHOlt.. L...

En twur f .
===============za=VæA/Abt.L Nr.

hef ae
r I i r

MilitUrleche Forderungen

an die d~isohe und norwegisohe Regierung.

4 .Ausf er t i gungen
1 .Ausfertigung

1.) ~ der Regierungen an Vollf'~Und \'Iehrmacht, jeden '

Widerstand gegen die deutsohon Truppen bei der Besetzung

von D~~ark und Norwegen zu unterJa8een.

2.) Be!ehl an di e Wohrmao~ mit den einrUokenden deut-

achen TrupJlsn Verbindung aufzunehmen und mit den deutschen

Betehlehabern die erforde~iohenVereinbarungen tiber loya

le Zusammanarbeit su trerten. Soweit die ijrtliohe Lage

niohtB underes er!ordert, bleiben die dUnieohen und nor

wegieohen Truppen 1m Beeitz ihrer Watten.

VerbiJldunj1;BkoTmRpdoa Bind zu enteenden:

a) zum Bef~shaber der einrUokenden deutsohon Truppen

(Otfiziere dee Reerea, der Kr iegsmarine und der Luft

watt.) J

b) zu den tlrt110hen deutsohen fruppentUhrern •...
Umgekehrt wird der deutsohe Befehlehaber Vorbln-

dungekOlllllltiJ1dos zu den d!:ln1sohen und norwegisohun Oberbe

fehlshabern atellen.

Aufg&be der Verbindungekommandoo ist, eine r~ibung8

lose Zuzammenarbo1t øioherzustellen und Zus&mmenetoSe
- ,

fll11sohen deut s ohen und J1ti.n1øohen bzw. ' norwegiBoh~n TrupPol

zu. verhindern.

1738
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J.) Unverse~rto Uberlaesung der m1l1tarischen Einrich-

tUJlgen und Anlagen, die von den deutDohen~ruppen zur

Sioherung D~emarks und Horwegens gegen einon tiuaoren

Fe1nd ben~tigt werden, innheeondero der Anlagon der Kti-

l. ~Btenver~eid1gung . _
li- "-.~~.... {.-:.~-f ~::-- ~J-t"-----'I "" (.., J- ti

J ''l. Lfi.- /-l._!<-'A _~ • "'--1'"" ....::.r o'L k.~~ ....,~~ -- ~ ( .
~ ZurvertUgungstellen der Vorkehrsmittol (Bisenbahnen),

dor Binnon- und XUstonechi!!shrt und der Naohrichtenver

bindungen an die deutschen BoestZUDgetruppon in dem Um

tange, als sie fUr die Aufgaben dor doutsohen 'Truppen und

ihre Ver8or~~ ben~tigt werden.

Auslaufvorbot fUr Kriegs- und Handelssohit!o naoh

den Oetseests$ten ist au! best1mQts Vorbindungon zu be-

'hr~JIt fb1W~ dem Aueland und Startvorbot fUr alle Flugzeuge. 1htllePW~t

q~t-'l.~ von d~A1la;I;~Qt bleibt der S~~r ns cl.aut-

1['1) '.1. ~~l:ftl~d ~ eutra en - eehl1:f'en.
A.I)l (.Mt i~~I".- .,IL. .;......, ;.. .f-,. .v.1+ '-4- /..( ""-'-1 .L:~ t-/.- '
,A:(,4.41lA rr ..:...... ...:.--- Jo....~ t?J t- ,t..-'I-- k...'M ~,t. &<- .

t,' «.) Sparren jeden Nachrichten-und Postverkehrs Uber See

. 1~ U'o (, r- naoh dem Ausland. Der liaohriohten- und Poetvorlr:ehr nach
l ~ Jilau, .,

schrKnken und au! Antordem daG Befehlababara der Bssat

ZUD8struppen zu Uberf/Bohon.

Der Uber ~land lou!ande ll'acht'ioh'tenverltehr von

DlinBml11'k Dach den Farts.m. Isle:nd und Grlinland 1st gleich.

falla zu sparren.

173$
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q. ~ Anweiaung an di e~ und den Rundfun}c, militlt-

riache Nachrichten nur mit Genehmigung der deutachen

Wep~achtdienatstellenzu bringen. Zurverttigungatelle~

der Rundfunkaender fUr Verlautbarungen der deutschen Be-

fehlahaber.

4(J. ) Auefuhrysrbot fUr Kriegagernt aue D~emark und

Norwegen nach dem Ausland.

•

1) Aktstykke nr. 27 har en række påtegninger, der viser, at det er set af generalerne Jodl, Kesselring
og Warlimont. For enkelte håndskrevne rettelser redegøres i følgende noter.

l) Mellem stk. 3 og 4 er med Warlimonts {?} hånd indføjet nyt stk. 4: Minen.sperren og tillæg til nyt
stk. 5 (tidligere 4): Unoersehrie Erhaltung und Sicherstellung des Beiriebs der Verkehrsmittei und -wege
und der N achrichtenmittel.

3) Det opr. stk. 5 er rettet til: fl. Sætningen: Unberiihrt Ostsee1tii/en er udstreget og erstattet
af Warlimont C?) med: Die Ereiqabe des SchiUsverkeltrs nacli deutschen Ha/en und neutralen Ostseeha/en
bleibt uorbehalten, I marginen har Keite1 tilføjet: ZUlluchst Gesamtuerbot, Erat von einem:1:u hestim
menden Zeitpunkt ah die vorgeschlagenen Ausnahmen.

4) Med Warlimonts C?) hånd er i marginen tilføjet nyt stk. 7: Loisen, Kiistenbe/euerung.
7
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28.
General Keitels udkast til særlige anordninger angående

operation "Weseriibung".

8. marts 1940.
Anlage 2

Geheime Kommandosache - Chef Sache - Nur durch Offizier1)

Entwurf.

zu lVFA/Abt. L Nr. /40 g. K . os. (IV). 4 Ausfcrbigungen.
1. Ausfertigung.

Besonderc Anordnungen flir Fall "Weseriibung".

1.) Dånemark und Norwegen sind in veller Ausdehnung Operationsgebiet im Sinne
der militårischen Bestimmungen. Eine Ubertragung der vollziehenden Gewalt in
diesem Operationsgebiet findet nicht statt.

2.) Der Befehlshaber der Gruppe XXI wird ermiichtigt, in den besetzten Gebieten
Dånemarks und Norwegens bis zum Abschluss der militsriselien Operationen alle
Massnahmen zu treffen, die zur Sicherung der deutschen Besetzung und zur Durch
setzung ihres Zweckes erforderlich sind. Der Befehlshaber der Gruppe XXI wird
ermåchtigt, diese Vollmacht fiir das Land Dånemark einem nachgeordneten Befehls
haber zu iibertragen.

Der Zeitpunkt, zu dem nach AbschIuss der Operationen die Ermåchtigung zu
selbståndigen Massnahmen auf nichtmilitårischem Gebiet zuriickgezogen werden kann,
ist dem OKW zu melden . Die Aufgabe des Befehlshabers der Gruppe XXI beschrånkt
sich sodann auf die militarische Sicherung und Verteidigung der besetzten Lander.
Er iibt hierzu die militårischen Hoheitsrechte aus und ist zu allen Massnahtnen zur
Erfiillung seiner militårischen Aufgabe berechtigt. Massnahmen auf nichtmilitårischem
Gebiet beantragt er bei den deutschen Bevollmachtigten bei der danisehen und nor
wegischen Regierung.

3.) Die Behandlung der diinischen und norueqischen. Wehrmachi hat sich nnch der
Lage zu richten.

Kann nach dem Verhalten der dånisehen und norwegischen Truppen eine
Entwaffnung vermieden werden, so sind mit den Truppenfiihrern Vereinbarungen
tiber Verbleib und Aufgaben der Truppen zu treffen. Bestimmte Aufgaben im Wach
dienst, sowie im Grenzschutz- und Sicherungsdienst (z. B. Sicherung der norwegisch 
finnischen Grenze) kormen u. U. tibertragen.. werden.

Zur Durchfiihrung der erforderlichen Uberwachung sind Verbindungskomman
dos auszutauschen.

Die Inanspruchnahme der militarischen Einrichtungen durch die deutsche
Besatzungstruppe ist soweit moglich im Einvernehmen mit den Landesdienststellen
zu regeln.

4.) Den Staatsoberhiiuptem von Dånemark und Norwegen sind, wenn es ihre
Einstellung zur Besetzung gestattet, die iiblichen militårischen Ehren zuzugestehen .
Der Ehrenwachdienst durch Landestruppen ist nach Moglich1ceit zu beIassen. Zutei
lung eines deutschen personliehen Verbindungsoffiziers kann zweckmassig sein.

5.) Die Bevolkerung muss mit dem Beginn der Besetzung in weitestem Umfange
propagandistisch bearbeitet werden. Es muss dabei der Eindruck hervorgerufen werden,
dass tiber die Entscheidung der Regierungen zugunsten der deutschen Forderungen
kein Zweifel bestehen kann, und dass entsprechende Vereinbarungen bereits im
Gange seien.

Im Rahmen diesel' Propaganda werden alle verfligbaren MitteI eingesetzt
(Verbreitung eines Aufrufs des deutschen WehrmachtbefehIshabers und von Flug
blåttern durch Flugzeugabwurf, Rundfunksendungen usw.).

EinzeIheiten werden durch OKW (WFAjW Pr) geregelt werden.
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6.) Die auf dånisoham und norwegischem Boden sintreffenden Truppenkomman-
deure unternehmen bei den ortliohen militårisohen und zivilen Landesdienststellen
Schriue, die den Verzicht auf jeden Widerstand und die Herstellung friedlicher Zusam
menarbeit herbeifiihren sollen. Dabei ist anzustreben, ein Einvernehmen bereits
sicherzustellen, bevor Weisungen der Landesregierungen eintrefien. Den Landes
stellen ist klar zu machen, dass sie durch loyales Entgegenkommen den Interessen
ihres Vaterlandes am besten dienen. Ungehindertes Weiterarbeiten und Schutz durch
die deutsche Besetzung sind ihnen daftir zuzusiohern.

7.) Bis zur Klarung der Lage durch Weisungen der Landesregierungen stellen die
ortlichen Truppenkommandeure den moglichst reibungslosen Fortgang der Behiirden
arbei: und des offentlichen Lebens sicher. In die Tatigkeit der Landesstellen ist nur
dort einzugreifen, wo Sicherheit und Versorgung der Besatzungstruppen es verlangen.
Feindselige Handlungen sind zu unterbinden, die Zusammenaibeit mit loyal gesinnten
Personlichkeiten aus dem Lande ist in solohen Fallen anzustreben.

8.) Von den Wehrmachtqerichten. sind nur Handlungen abzuurteilen, die den Zweck
der Besetzung vereiteln oder vereite1n sollen, oder die sich unmittelbar gegen die
Wehrmacht, ihre AngehOrigen oder ihr Gefolge richten. Die Wehrmachtgerichte
wenden deutsches Strafrecht an. Die Bevolkerung ist darauf hinzuweisen.

9.)) Die Polizeilcrajte der Lander behalten, soweit naoh ihrem Verhalten moglich ,
ihre Aufgaben. Insbesondere mussen Grenzpolizei und Zollschutz aufrechterhalten
bleiben.

Krafte der deutschen Wehrmacht sind nur im Notfall fur polizeiliche Åufgaben
einzusetzen.

10.) Das Auslaufen Von Kriegs- und Handelsschiffen nach dem Ansland ist zu ver-
bieten. Unberiihrt hiervon bleibt der Verkehr nach deutschen Hafen und neutralen
Ostseehåfen.s)

Fur Flugzeuge ist ein Startverbot zu erlassen.
Eisenbalmen, Binmen- und K ilstenschiffahrt und Eernmeldeuesea mussen in

Gang gehalten werden und sind fiir Zwecke der Besatzungstruppe soweit erforderlich
in Anspruch zu nehmen. Uberwachung gegen passive Resistenz und Sabotage ist
sicherzustellen. Hierzu sind mogliohst'') loyale Krafte des Landes (Polizei) einzusetzen.

Der Femmelde- und Postuerkehr iiber See nach dem Ansland ist zu unterbinden,
nach den Ostseestaaten ist Einschrankung und tJberwachung erforderlich. Sonstiger
Femmelde- und Postverkehr nach neutralen Låndem ist iiber Deutschland zu leiten
und dabei zu tiberwaehen.

Der Nachrichtenverkehr D ånemarks mit den Fariiem, Island und Gronla1Ul
kann, da das vorhundene Kabel tiber England låuft, nicht zugelassen werden.

Il.) Die Landespresse ist am Erscheinen nicht zu hindern, solange sie sich loyal
zu den Ereignissen einstellt. Von den Zeitungen ist zu fordern, nur diejenigen militiiri
sclten Nachrichten zu bringen, die ihnen von deutschen Wehrmachtdienststellen iiber
mittelt werden.

Die Rundfunlcsender sind zunaehst durch Funkeinsatzgruppen in die Hand zu
nehmen. Im weiteren Verlaufwird der Rundfunk unter deutsche Zensur gestelIt werden.
Er muss stets fiir Verlautbarungen der Besatzung zur Verftigung stehen.

12.) Im Verkehr der Besatzungstruppen mit den Beborden der Lander und der
Bevolkerung sind die Bestimmungen der H aager Landkriegsordnung streng zu achten.

Die Versorgung der Besatzungstruppen hat nur insoweit aus dem Lande zu
erfolgen, als es die dsnische und norwegische Wirtschaft ohne Schådigung ihrer Eigen
versorgung tragen konnen, Bei Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Lande
ist das Reichsleistungsgesetz sinngemåss anzuwenden.

Leistungen sind bar zu bezahlen. Nur in Auenahmefållen ist von Empfangs
bescheinigungen Gebrauch zu machen, die beschleunigt einzulosen sind.

13.) Fiir das Verhåltnis der deutschen zur dånisohen und norwegischen Wahrung
wird ein fester Umrechnungskurs durch OKW bekanntgegeben werden. Die Besatzungs
truppen haben in den besetzten Landem nur mit Reichskreditkassensclleinen zu bezah-
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len, die in ausreichender Menge bereitzustellen sind. Eine scharfe Einkaufs- und
Ausfuhrbeschriinlcung ist fiir die Besatzungstruppen anzuordnen.

14.) Die auf diinischem und norwegischem Boden eintreffenden Truppen haben
im Lande - insbesondere in den Håfen - lagernden Gute» und RollstofJvorriite gegen
unbefugte Zugriffe zu schiitzen und die Verschiebung von Werten und Giitern in das
Ausland soweit moglieh zu verhindern.

Die Truppen haben die erforderlichen ersten Massnahmen hierrur in ihrem
Bereich zu treffen, bis die entsprechenden Anordnungen der Landesregierungen
ergehen.

15.) Die deutsch - diinisclle Grenze wird mit Beginn des deutschen Einmarsches fiir
den nichtmilitiirischen Grenzverkehr geschlossen werden. Dariiber hinaus wird elie
Einreise aus Deutscbland nach Diinemarlc und N orwegen fiir alle Personlichkeiten, die
nicht dienstliche Aufgaben im Rahmen der Weseriibung zu erfiiUen haben, zuniichst
gesperrt.

Die Erteilung von Einreisegenehmigungen rur nichtmilitiirische Personlichkeiten
nach Dånemark und Norwegen bleibt rur den militårischen Bereich dem OKW, rur
den zivilen Bereich dem Auswiirtigen Amt vorbehalten.

Die Offnung der Grenze rur den normalen Wirtschaftsverkehr mit Dånemark
und Norwegen wird sobald als moglich erfolgen.

16.) Die Beteiligung ziviler Dienststellen an den Vorbereitungen fur die Weseriibung
ist grundsiitzlich verboten. Die Zulassung von Ausnahmen von diesem Verbot hat sich
der Fiihrer personhch vorbehalten.

Soweit zur Durchfiihrung der Weseriibung Forderungen an zivile Dienststellen
zu steUen sind, sind sie so vorzubereiten, dass sie erst mit Beginn der \Veseriibung
(W-Tag) bei den ZiviJressorts vorgebracht und ihre kurzfristige Durchfiihrung gefor
dert werden kann.

Der Verkehr der Gruppe XXI mit zivilen Dienststellen ist grundsiitzlich iiber
OKW (Abt. Landesverteidigung) zu leiten. OKW wird das Auswiirtige Amt und die
deutschen Bevollmiichtigten bei der dånisehen und norwegischen Regierung nach
Freigabe durch den Fuhrer, die sonst beteiligten Zivilressorts bei Beginn der Weser
iibung iiber die militiirischen Forderungen unterrichten und die Durchfuhrung
veranlassen.

Keitel.

1) Aktstykke nr. 28 har en række påtegninger, der viser, at det er set af generalerne Jodl, Keasclring
og Warlimont. For enkelte håndskrevne rettelser redegøres i følgende noter.

2) Sætningen: Unberiihrt Ostseeha/en rettet til: Freigabe des SchiUsverkehrs nach. deuischen.
Ha/en und neutralen Ostseehiiien. bleibt nach. Kliirull[J del' Lage uorbehalten,

3) m6g1ichst rettet til: wenn moglich.

29.

Rapport fra storadmiral Raeder til rigskansler Adolf Hitler angående
operation "Weseriibung".

9. marts 1940.

Report of the Commander.in.Chief, Navy to the Fuehrer
on 9 March 1940 at 12.00.

Also present: General Keite!.
Operation "Weseruebung".

1.) The Oommander-in-Ohiej, Navy stated that he has always been, and still is
today, of the opinion that the occupation of Norway by the British would have a
decisive effect against Germany, since then Sweden might also be drawn into the
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war against Germany and all the ore supplies from Sweden would eease. The British
now have the desired opportunity, under pretext of supporting the Finns, to send
troop transports through Norway and Sweden and therefore to oecupy these countries
if they wish. Therefore operation "Weseruebung" is urgent. The Commander-in-Chief,
Navy feels it his duty, however, to present to the Fuehrer a clear pieture regarding
the character of the naval operation.

The operation in itself is contrary to all principles in the theory of naval warfare.
According to this theory, it could be carried out by us only if we had naval supremacy.
We do not have this; on the contrary, we are carrying out the operation in face of
the vastly superior British Fleet. In spite of this the Commander-in-Chief, Navy
believes that, provided surprise is complete, our troops can and will successfully
be transportec1 to Norway.

On many oceasions in the history of war those very operations have been
successful which went against all the principles of warfare, providec1 they were carried
out by surprise. The critical moment is the penetration of the harbours while passing
the cosstal fortifications. It is to be expected that this will succeed if carried out by
surprise, and that the Norwegians will not make the decision to fire quickly enough,
if they deeide to do so at all.

The most difficult operation for the ships is the return voyage, which entails
breaking through the British uaval forces. The main British force has lately been
statioued in Scapa Flow again; at present there are two battie cruisers, three battle
ships, and at least three or four heavy cruisers there. Light naval units will shadow
our forces and attempt to direct the main British force to them. .All modem naval
forces must combine for this break-through, i. e., battleships, the Hipper, and all
destroyers from Narvile and Trondheim. The forces at and south of Bergen (small
cruisers and special service ships) must break through along the coast with the support
of the Luetzow. Not one destroyer may be left behind, let alone a cruiser (the Hipper)
either in Narvik or in Tronc1heim, at a time when the fate of the German Fleet is
hanging in the balance. Strongest co-operation on the part of the Air Force is neces
sary. Four large submarines will be stationed in Narvik and two probably in the
other bases ; a number will be disposed along the advance routes of the British Fleet.

In the period immediately foliowing occupation, escort of transports to Oslo
will be of primary importance, as well as the establishment of safe bases for naval
forces in the harbours on the southwest and west coasts, Subsequently operations
can be carried out from these. The transport of ore from Narvik will be interrupted
until further notiee, beeause the problem of whether and in what manrier the extensive
coastal waters can be defended against British attacks must be clarified first.

2.) The Commander-in-Chief, Navy suggests that the Russians be informed,
foilowing the oceupation, that Tromsoe has not been occupied by the Germans. This
could be interpreted by the Russians as eonstituting some consideration for their
interests. It is better to have the Russians in Tromsoe than the British.

The Fuehrer does not wish to have the Russians so near, and is of the opinion
that Tromsoe will also have to be oceupied by us.

3.) The Oommander-in-Ohiei, Navy requests permission for the Naval Air Foree to lay
about six aerial mines in Scapa Flow, in order to infliet damage on the British capital
ships, which might subsequently withdraw to the Faroes.

The Euehrer gives his full consent, and eonsic1ers an agreement with the Air
Force neeessary, sinee the latter is planning bombing attaeks soon.

4.) The Commander-isi-Ohie], Navy gives a survey on the exeeution of the naval
operation by the varions groups.

signed: Raeder.

countersigned: Assmann.
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30.

Skrivelse fra admiral Sehniewind til værnemagtens overkommandol angående

nye krav til Sverige og Norge i forbindelse med operation "Weseriibung".

11. marts 1940.

Geheime Kommandosache - Chefsache - Nnr durch Of6zier1)

SEEKRIEGSLEITUNG
Berlin, den 11. 3. 40

Betr. Weseriibung

Yorgang: OKW. (W.F.A.) Abtlg. L IIF) 7140 vom 26. 2. 40.

An
O/OV. (L.j
Z. Hel. HeJ'I'n K(tpt. z. 8. Krandee.

Zu ZifIer A 5 des angezogenen Vorganges betro Unterrichtung Schwedens iiber
eigenes Yorhaben wird gebeten, in diese Unterrichtung eine Forderung bezw. 'Warnung
aufzunehmen, dass schwedische Kriegsfahrzeuge im eigenen Interesse bis auf weiteres im
Kattegat und Sund sowie an der schwedischen Siidktiste bis Karlskrona nicht ausserhalbs)
von 3 sm fahren. Es kann hinzugesetzt werden, dass nach Klarung der Lage diese Beschrån
kung der Bewegungsfreiheit schwedischer Kriegsfahrzeuge nicht aufrechterhalten wird''),

Da diese Warnung von Einfluss auf die operativen Massnahmen eigener SeestreTt
kr åfte ist, wird um Bestiitigung gebeten, dass sie in die Note an Schweden aufgenommen
wird,

Gleichzeitig wird gebeten, den Forderungen an Norwegen diejenige hinzuzufiigen,
dass norwegische Lotsen ihren Dienst weiter nach den Anforderungen deutscher Dienststel
len versehen sollen und dass die Befeuerung der norwegischen Kiiste sich in Zukunft nach
den Anordnungen deutscher Dienststellen (des "Kommandierenden Admirals und Bevoll
machtigten des Ob. d. M. in Norwegen") zu richten hat").

1m Auftrage

Irn Entw, gez. Schniewind.

Fiir die Riehtigkeit.

Pape.

Korvcttenkapitiin (V).

l) Aktstykke nr. :1U bærer general Kesselrings signatur og P1' forsynet med forskellige rettelser, for
hvilke der redegøres i efterfølgende noter.

2) Med håndskrift Cl' i marginen indføjet: Forgang uicht L . Er enthieli die Operotionsplammo
"Weseriibung" 1lnd als ZU. 5 die 111itteilung, dass Buseland 1t[nd] Schuieder: bei Durclt/iill1'l!1l(J
Weseriib1lng unterrichiei wiirden.

3) Efter ausserhalb er med håndskrift tilføjet: der sclnredischen. Hoheitsqeuiiisser,
4) Med håndskrift rettet til: werden wird.
5) I marginen er udfor dette stykke skrevet: Zl t 7.
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31.

Tillæg til udkastet indeholdende forslag til politiske og forvaltningsmæssige

forholdsregler j anledning af operation "Weseriibung".

11. marts 1940.

Geheime Kemmaadosaebe - Chef Sache - Nur durch Offizier

3 Ausfertigungen

3. Ausfertigung

Nachtrag

ZUDl Entwurf "Politische nnd Verwaltungsmassnahmen hei Fall "Weseriihung".

Die militiirisclten Forderungen an die danische und norwegische Regierung (Anlage l
des Entwurfs) werden noch wie foIgt ergånzt werden:

9.) Anweisung, dass die norwegischen Lotsen ihren Dienst weiter nach den Anfor-
derungen deutscher Dienststellen versehen, und dass die Beteuerung der norwegischen
Kilste sich in Zukunft nach den Anordnungen deutscher Dienststellen zu richten hat.

10.) Zurverfiigungstellen genauester Unterlagen iiber etwa ausgelegte Minensperren
durch die dånische und norwegische Regierung.

W [arlimont]

32.

Referat angående behandlingen af de fjendtlige staters officielle og officiøse

repræsentationer i Danmark og Norge j anledning af operation "Weseriibung".

12. marts 1940•

.Geheime Kommandesache - Chef Sache - Nur dureh Offizier1)

L IT'

Betr.: Behandlung offiziel1er und offizioaer
Vertretungen der Feindstaaten in Dåne
mark und Norwegen im Fall "Weser
tibung",

Berlin, den 12. Marz 1940.

4 Ausfertigungen.
l. Ausfertigung.

Vortragsnotiz.

Im FaU "Weseriibung" miissen die deutschen Truppenfiihrer mit klaren BefehIen
versehen sein, wie sie sich bis zum Eintreffen entsprechender Weisungen der deutschen
politischen BevoUmåchtigten gegeniiber den offizieUen und offizidsen Vertretungen und
sonstigen StaatsangehOrigen derFeindstaaten in Dånemark und Norwegen zu verhalten haben.

FoIgende militiirischen Forderungen sind dabei zu stellen:

a) Sofortige Unterbindung des Nachrichtenverkehrs (Fernsprech- und Funkverkehr);
b) Personliohe 'Uberwachung des PersonaIs;
c) Baldmoglichster Abschub des PersonaIs;
d) Verhinderung einer Vernichtung oder Verschiebung von Kriegsgeråt (Finnland

Geråt) und sonstigen wertvollen Giitern.
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Ausserdem kann aus politischen Griinden die Sicherstellung des AktenmateriaIs wichtig sein.
Zur Durchsetzung dieser Forderungen wird foIgende Weisung an die Gruppe XXI

uorqeschlaqen:
l) Die Gesandtschaiten. der Feindstaaten liegen in den Hauptstådten. InfoIge der

Exterritorialitat der Gesandtschaften ist die Durchsetzung der gestelIten Forderungen
eine politische Frage und somit Aufgabe der deutschen politisehen Bevollmiichtigten,
denen zur Erflillung ihrer Aufgabe die Truppe auf Anfordern zur Yerfiigung zu
stellen ist.

2) Den Konsulaten der Feindstaaten sind sofort die Fernsprechverbindungen
durch Unterbrechen der Leitungen zu sperren. Vorbandene Funkeinrichtungen sind
zu beschIagnahmen, hierzu wird ein Betreten der Gebåude erforderlich. Die KonsuIn
und das Konsulatspersonal sind zu iiberwachen, zu Festnahmen ist nur bei feindseliger
Handlung gegen die deutsche Besetzung zu schreiten. Eine Yernichtung oder Yerschie
bung von Kriegsgerat und sonstigen wertvollen Giitern ist zu verhindern. Den Abschub
des Personals und den YerbIeib sichergestellter Gegenstånde regeIn die deutschen
politischen Bevollmiichtigten.

3) Die Handelsvertretungen und andere offizielle und offiziose Yertretungen der
Feindstaaten sind wie die Konsulate zu behandeIn.

4) Private /eindliche Ausliinder sind - soweit ihre Anwesenheit durch die ortlichen
Landesdienststellen zu erfahren ist - ebenfalls zu iiberwachen. Die Fernsprechver
bindungen ihrer Wohnungen sind zu unterbrechen. Ihr Abschub bIeibt den Anord
nungen der politisehen Bevollmachtigten vorbehaIten.

Da diese Richtlinien durch die Gruppe XXI den Truppenfiihrern durch EinzeI
befehIe bekanntgegeben werden miissen, wird um Entsclzeidung gebeten, ob die vorgeschla
genen Behandlungsgrundsiitze als Arbeitsunterlaqen. Yerwendung finden kormen.

Die Stellunqnahme der Abi. Ausl. steht noch aus, Abt. AusI. gIaubt ohne BeteiIigung
des Auswiirtigen Amtes keine abschliessende Stellungnahme abgeben zu kdnnen.P)

J[odl].

1) Aktstykke nr. 32 har en række påtegninger, der viser, at det er set af generalerne Kesselring og
Warlimont.

2) Med JodIs hånd er påtegnet: Eiihrer ist einverstanden. 12/3,

33.
General v. Falkenhorsts ordre om streng hemmeligholdelse af

alle forberedelserne til operation "Weseriibung".

12. marts 1940.

Geheime Kommandosache - Chef Sache - Nnr dnrch Offizier

Gruppe XXI.

I. c. nr. 2/40 g. K.dos. Chefsache.

Betrifft: Tarnung und Geheimhaltung.

Berlin, den 12. 3. 1940.

60 Ausfertigungen .
20. Ausfertigung.

Die Yorbedingung fiir das Gelingen eines jeden Unternehmens ist elie tJberraschung.
In der Yorbereitung kann sie nur sichergestellt werden durch peinIichste Uberwachung
und Erfiillung der GeheimhaItung.

Fiir den vorliegenelen Fall befehle ich in Zusammenfassung der bisher gegebenen
EinzeIweisungen:

L) Auf dem Wege zu unel wåhrend eler YersammIung ist von allen Yorgesetzten
dahin zu wirken, dass die Erorterung irgendweIcher Mutmassungen iiber den kiinftigen
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Verwendungszweck unter allen Umstånden unterbleibt. Es ist iiber die politischen Folgen
soleher gefåhrlichen Dispute zu belehren. Es ist einzufiechten, dass in dem vorliegenden
Falle weitgehende Mutmassungen jeder Grundlage entbehren. Es kann lediglich Offizieren
gegeniiber von einer im W~!den begriffenen Umgliederung und der Aufstellung einer
Kråftereserve, die noch in Ubungen geschult werden solI, gesprochen werden.

2.) Konnen die Vorbereitungen fiir weitere BereitsteUungen (Verschiffung pp.) nicht
mehr geheim gehalten werden, so ist in gleicher Weise, unter VerpHichtung zur Verschwie
genheit, den Fiihrern und Vorkommandos eine Transportbewegung nach dem Stidosten
ohne nåhere Zielangabe zu nennen. Die Bewegung erfolge zur Entlastung der Reichs
bahnen und aus Tarnungsgriinden auf dem Seeweg iiber Ostpreussen.

Flir die in den Nordseehåfen zur Verladung gelangenden Einheiten ist eine Durchfahrt
durch den Kaiser Wilhelm Kanal anzudeuten.

Die Jiitland besetzenden Teile des XXXI. A. K. diirfen die Linie: Schleswig 
Husum weder mit Truppen noch mit Erkundungskommandos bis W -;- 1 Tag abends
iiberschreiten. Ausnahmen nur in dringenden Fallen, nur durch Offiziere in Zivil und nur
mit besonderer Genehmigung des Hoh. Kdo. XXXI. Bis W -;- 1 Tag ist, wenn die Geheim
haltung nicht mehr im voIlen Umfang aufrecht erhalten werden kann, andeutungsweise
ein Unternehmen im Osten anzudeuten unter Versamm1ung zur Verschiffung in Kiel,
Hamburg und Flensburg.

3.) Wahre Ziele konnen bekannt gegeben werden:
a) Kommandeuren selbståndiger Truppenteile friihestens am W -;- 4 Tage,
b) Fiihrern bis herab zum Kom. Chef. von Teilen, die zum Seetransport verladen

werden, erst an Bord kurz vor dem Auslaufen, der Mannschaft erst nach Aus
laufen,

c) Fiihrern bis herab zum Kom. Chef von Teilen fiir Lufttransport friihestens
1 Stunde vor Besteigen der Maschinen, der Mannschaft, soweit notig und mog
lich, erst nach dem Start,

4.) Der vor der Enttarnung notwendige Bearbeiterkreis ist durch die verantwortlichen
Kommandeure schriftlich zu bestimmen und megliehat klein zu halten. Alle Vorarbeiten, die
auch nur andeutungsweise Schliisse auf das Unternehmen zulassen, sind nur durch Offiziere
vorzunehmen. (Schreiben und Zeichnungen!)

5.) Es ist..mit sofortiger Wirkung bei den Divisionen und iibergeordneten Staben eine
verschårfte Uberwachung des Postverkehrs und die ausschliessliche Benutzung der Feld
post anzuordnen. Postzensur durch die Ic Offiziere.

6.) Die wie bisher zugestandene Urlaubsquote von 5 % ist nicht zu iiberschreiten,
Sonder- und Sonntagsurlaub auf ein Mindestmass einzuschrånken, Beurlaubungen 3. Geb.
Div. nach Berlin verboten.

7.) Es muss wåhrend des Transportes gewåhrleistet sein, dass wichtige Geheimsachen,
die nur im beschranktestem Masse mitzunehmen sind, bei Niedergehen auf neutralem
oder feindlichen Boden sofort vernichtet werden. (Streichholzer mitfiihren).

8.) Alle Vorbereitungen auf dem Gebiet der Geldwirtschaft sind streng geheim zu halten.
Die Truppe darf erst nach Uberschreiten der deutschen Reichsgrenze erfahren, fiir welchen
Zweck Reichskreditkassenscheine ausgegeben werden. Nåhere Bestimmungen siehe :
(Gruppe XXI. O. Qu./IVa Nr. 1/40 gKdos. Chefs. vom 9.3.40.)

9.) Die den Divisionen iibersandten Kartenpakete diirfen, soweit nicht flir Filkrungs
stabe benotigt, erst nach. Verlassen deutschen Reichsbodens, im Flugzeug und an Bord
der Schiffe ge6ffnet werden. Naheres siehe : (Gruppe XXI Ia/16/40 gKdos. Chefs. vom
5.3.40).

10.) Zuwiderhandlungen gegen diesen Befehl sind unter Anwendung strengster Strafen
zu ahnden und mir in jedem FaU zu melden.

Der Befehlshaber der Gruppe XXI.

v. Fnlkenhorst.
s
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34.
Referat angående forhandling om efterretningsofficerernes indvielse i

operationsplanen "Weseriihung Siid".
12. marts 1940.

Geheime Kommandosache

H. Kdo. XXXI

Ia/Naellr.

se-u«, den 12. 3. 1940

Verhandlung.

:i\lit Einverståndnis des Befehlshabers, General der FIieger Kaupisch und des Chefs
des Generalstabes, Generalmajor Himer wurden die Nachrichtenfiihrer der

198. Inf. Div., Hauptmann Schalla,
Il. Schiitzen-Brig., Hauptmann v. Brackel,

170. Inf. Div., Hauptmann Reinicke,
soweit die notwendigen Vorarbeiten fiir die Nachrichtenverbindungen es erforderlich
machten, in die Weseriibung Siid eingewiesen. Sie wurden zum unbedingten Stillschweigen
gegen jedermann durch Handschlag verpflichtet und ausdriickIich darauf hingewiesen,
dass auch gegen alle Offiziere, die nicht eingewiesen und verpflichtet sind, unbedingt zu
schweigen ist.

Ausgegeben wurden zum alleinigen Gebrauch der Nachrichtenfiihrer als Dnterlagen
fiir die Vorarbeiten:

L) Die Nachrichtenuetze ,,'Neser Siid",
2.) Der Sonderbefehl fiir den Nachrichteudienst des Kdo. XXI Ia/Nachr. Nr.

10/40 g.Kdos vom Il. 3. 40 (Chefsache)
3.) Der Funkplan
4.) Die SchliisselmitteI.
Es wurde besonders betont, dass niernand zu Hilfs- und Schreibarbeiten herangezogen

werden diirfte, Die VerteiIung der FunIrnnterlagen fur die Weseriibung Nord kann ohne
jegliche Einweisung durch die Funksachbearbeiter vorbereitet werden.

Gesohlossen:
Ulæseligt navn,

Haupbmnnn.

vjorgeleseu] g[enehmigt] ujntersehriebenl
Reinicke

Hauptmnnn.

35.
Uddrag af ordre fra general v. Falkenhorst vedrørende

besættelsen af Danmark og Norge.
13. marls 1940.

Geheime Kommandosachc - Chef Sache - Nur durch Offizier

Gruppe XXI
O Qu/QZt 2 1/40 G.Kdos. Chefs.
ab x-Tag (Jilt die Anordnun(J als qeheim,
Dieser Bejehl darf erst gleic1lZCitig ?nit del~ taktisehen.
Anordnungen iibermitielt werden.

Gr. H. Qu. den 13. 3. .JO

138 Ausfertigungen
20. Ausfertigung.

Besondere Anordnungen iiber das Verhalten hei der Besetzung
Dånemarks und Norwegens.

A.) Allqemeines.
1.) Die militårische Besetzung Dånemarks und Norwegens erfolgt zum Zweck del:

Sicherung der Neutralitåt diesel' Lander. Dabei muss es das Ziel sein, diese in friedlicher
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Form durchzufiihren. Nur dort, wo den deutschen Truppen Widerstand entgegen tritt,
ist er mit der Waffe riicksichtslos zu brechen.

2.) Es muss angestrebt werden, die Truppen, die Bevolkerung und die Landeabe
horden zur Duldung des deutschen Vorgehens zu veraniassen und zur loyalen Zusammen
arbeit mit den deutschen Truppen und Dienststellen bereit zu machen.

3.) Die auf dåniselrem bezw norwegischem Boden eintreffenden Truppenkomman
deure unternehmen bei den ortlichen militarischen und zivilen Dienststellen (Leiter der
Amter, Blirgermeister) Schritte, die den Verzicht aufjeden Widerstand und die Herstellung
friedlicher Zusammenarbeit schnell herbeifiihren sollen. Es muss den ortlichen Stellen klar
gemacht werden, dass Weisungen ihrer vorgesetzten Dienstatellen in diesem Sinne zu
erwarten sind. Dabei ist zu betonen, dass sie durch loyales Entgegenkommen den Interessen
ihres Vaterlandes am besten dienen, dass jeder 'Viderstand zwecklos ist und nur zu schweren
Sehådigungen fiihren muss.

4.) Am Besetzungstage werden bei der dånisehen und der norwegischen Regierung
diplomatische Schritte deutscher politischer Bevollmåchtigter erfolgen. Es wird erwartet,
dass die dånische und die norwegische Regierung folgende militarische Verpflichtullg auf
sich nehmen:

a) Aufruf der Regierungen an Volk und Wehrmacht, jeden Wideratand gegen die deutschen
Truppen bei der Besetzung zu unterlassen.

b) Befehl an die Wehrmacht zur Yerbindungsaufnahme mit den deutschen Befehlshabern
iiber loyale Zusammenarbeit. Die danisehen und norwegischen Truppen bleiben im
Besitz ihrer Wafien, falls ortliohe Lage nichts anderes erfordert. Yerbindungsorgane
der dånisehen und norwegischen Wehrmacht sind zu stellen zum Befehlshaber der
deutschen Truppen und zu den ortlichen Truppenfiihrern. Umgekehrt sind deutsche
Verbindungsoffiziere zu den dånisehen und norwegischen Kommandostellen, abzuordnen,

c) Unversehrte Uberlassung der militårischen Einrichtungen und Anlagen, insbesondere
Anlagen der Kustenverteidigung, soweit sie zur Sicherung gegen einen åusseren Feind
benotigt werden.

d) Zurverfiigungstellung der Verkehrs- und Nachrichtenmittel, soweit sie fur die Aufgaben
der deutschen Truppen und ihre Versorgung benotigt werden. Unversehrte Erhaltung
und Sicherstellung des Betriebes aller Verkehrsmittel, Wege- und Nachrichtenmittel.

e) Auslaufverbot fiir Kriegs- und Handelsschiffe nach dem Ausland. Freigabe bleibt nach
Klarung der Lage vorbehalten.

f) Sperrung des gesamten Nachrichten- und Postverkehrs iiber See nach dem Ausland,
ausgenommen bestimmte Verbindungen nach den Ostseestaaten. (siehe auch E, 2).

g) Zurverfiigungstellung von Presse und Rundfunk fur Verlautbarungen der militårischen
Befehlshaber.

h) Ausfuhrverbot fiir Kriegsgeråt,
j) Anweisung, dass die norw. Lotsen ihren Dienst weiter nach den Anforderungen deutscher

Dienststellen versehen, und dass die Befeuerung der norw. Ktiste sich in Zukunft nach
den Anordnungen deutscher Dienststellen zu richten hat.

k) Zurverfiigungstellung genauester Duterlagen iiber etwa ausgelegte Minensperren clurch
die dan. u. norw, Regieruug.

l) Sofortige Eiustellung der Sammelausstrahlungen des dånisch. u. ncrw.Wetterdienstes.l)

B.) Besondere rm'Utii1'isclle 111assnahmen.
l) Dånemark u. Norwegen sind in valler Ausdehnung Operationsgebiet im Sinne

der militårischen Bestimmungen.
Der Befehlshaber der Gruppe XXI ist ermåchtigt, in den besetzten Gebieteu bis

zum Abschluss der militarischen Operationen alle Massnahmen zu treffen, die zur Sicherung
der deutschen Besetzung und zur Durchfiihrung ihres Zweckes erforderlich sind. Flir Dåne
mark wird diese Vollmacht auf den Befehlshaber des Hoh, Kdos. XXXI iibertragen,
Die Fiihrer der einzelnen Landungstruppen sind berechtigt, in gleichem Umfange unbedingt
notwendige Massnahmen zu trefien, soweit nicht Weisungen des Befehlshabers der Gruppe
XXI im Einzelfalle vorliegen.
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2) Die Beltandl1my der diin. H. norw. Tru/p-pet: hat sich nach der Lage zu richten.
Einzelheiten regeln die Operationsbefehle. Inanspruchnahme der militårischen Liegen
schaften und Einrichtungen durch die Besatzungstruppe ist nach ~.'1oglichkeit im Ein
vernehmen mit den militårischen Dienststellen des Landes zu regeln. Uber die gegenseitige
Grusspflicht sind Abmachungen zu tre:ffen. Zwischen den milit årischen Dienststellen der
deutschen und der dan. u. norw, Wehrmacht sind Verbindungsoffiziere auszutauschen.

3) Deutsche Flaggen sind da zu setzen, wo es zur Kenntlichmachung deutscher
Truppen oder Dienststellen erforderlich ist.

Bei gleichzeitiger Belegung mit dan. u. norw. Truppen konnen die dan. u. norw.
Flaggen neben der Deutschen gehisst werden.

4) An die dan. u. norw. Wehrmacht werden A1tfrufe in Form von Handzetteln
verteilt werden, s[iehe]Au[lage] 1 (folgt).2)

Sollte die dan. u.norw. Wehrmacht den Besatzungstruppen militarischen Widerstand
leisten oder durch Sabotageakte das Eindringen der deutschen Truppen zu verhindern
suchen, so ist die Besetzung des Landes mit allen zur Verfiigung stehenden Mittein zu
erzwingen. Die dan. u. norw. Truppen sind dann zu entwaffnen und zu internieren. Unter
Umstånden geniigt bei unsicherer Haltung die Sicherstellung der Munitionsbestånde.

5) Das Auslaufen von Krieqs- und. Ueberseehamdelsschi'[en. ist zu verbieten unter
Hinweis auf Sperrmassnahmen der deutschen Marine. Freigabe nach Klarung der Lage
bleibt vorbehalten.

Da fiir Flugzeuge ein allgemeines Startoerbet erlassen werden wird, sind Flugzeuge
jeder Art am Aufsteigen zu hindern. Ausgenommen von dem Auslauf- bzw. Startverbot sind
såmtliche unter U.S.A. Flagge fahrenden Kriegs- u. Handelsschiffe, sowie Flugzeuge. Die
gem. A.) 4,e (Seite 67) obiger "Besondere Anordnungen" zu stellenden diplomatisehen
Forderungen werden sinngemåss eingeschriinkt werden.P)

6) Die Deutsch-Dån, Grenze ist mit Beginn des Einmarsches fiir den nichtmilita
risehen Grenzverkehr durch das Hoh, Kdo. XXXI unter Heranziehung des Wehrkreis
kommandos X zu sperren, Dariiber hinaus wird die Einreise aus Deutschland nach Dåne
mark u. Norwegen fiir alle Personlichkeiten verboten, die nicht dienstliche Aufgaben im
Operationsgebiet zu erfiillen haben. Die Erteilung von Einreisegenehmigungen nach Dån.
u. Norw. fiir nichtmilitårischen Personlichkeiten bleibt dem OKW Abt. L und dem Ans
wiirtigen Amt vorbehalten.

C.) Verhalten. gegeniiber den dan. u. no1'1o. Behiirden.
Es ist beabsichtigt, nach Abschluss der Operationen die auf nichtmilitårischem

Gebiet notwendigen Aufgaben im Einvernehmen mit den Landesregierungen durchzufiihren.
Hierzu werden an wichtigen deutschen Stiitzpunkten Zivilorgane eingesetzt. Die deutschen
Besatzungstruppen sind auf diesem Gebiet bis zu dieser Regelung durch die zivilen Stellen
nur in soweit tatig und befugt, sofortige Massnahmen zu treffen, als es zur Erfiillung ihrer
militårischen Aufgaben unbedingt erforderlich ist. Der Abschluss der Operationen ist an
Gruppe XXI zu melden. Sobald die zivilen Organe eingetroffen sind, beschriinkt sich die
Aufgabe der Besatzungstruppen auf die militårische Sicherung und Verteidigung der be
setzten Gebiete. Dabei sind sie zu allen Massnahmen zur Erfiillung der militårischen Auf
gaben berechtigt. Massnahmen auf nichtmilitårischem Gebiet sind sodann bei den ort
liehen deutschen zivilen Stellen bezw. bei Gruppe XXI zu beantragen. Solange die deut
schen zivilen Organe noch nicht zur Stelle sind und noch keine Weisungen in dieser Richtung
vorliegen, haben die ortlichen Kommandeure gegeniiber Belrorden folgende Haltung einzu
nehmen:

1) Den dan. u. norw, Bøhorden ist unqehisulerte Weiterarbeit und Schutz durch die
deutsche Besatzung zuzusichern. Im Einvernehmen mit ihnen haben die ortlichen deutschen
Truppenkommandeure den reibungslosen Fortgang der Behordenarbeit und des offentlichen
Lebens sicherzustellen. Sie haben nur dort einzugreifen. \\"0 Sicherheit und Versorgung der
Besatzungstruppen es unbedinzt vorlangen.
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Feindselige Handlungen sind zu unterbinden. Dort wo Beamte sich einer friedlichen
Zusammenarbeit entgegenstellen, sind sie abzusetzen und durch loyal gesinnte Person
lichkeiten zu ersetzen. Das wird in der Regel nur fiir Beamte in den Spitzen der Behorden
notwendig sein. Hierbei ist es zweckmassig, sich der Hilfe der deutschen Berufskonsule zu
bedienen (siehe Anlage 2) die in der Lage sind, geeignete Personlichkeiten nahmhaft zu
machen.s)

Merkblatt iiber Dånemark bezw. Norwegen siehe AnI[a]g[e].5)
2) Eisenbahnen, Kilsten- u. Binnenschiffahrt sind in Gang zu halten und fur Zwecke

der Besatzungstruppen in Anspruch zu nehmen, soweit es fiir die Aufgaben und die Verser
gung der deutschen Truppen notwendig ist, Ueberwachung gegen passiven Widerstand und
Sabotage ist sicherzustellen. Hierzu sind, wenn moglich, loyale Kråfte des Landes (evt.
Polizei) einzusetzen.

3) Die Pol~:zeikriifte der besetzten Gebiete behalten bei loyalem Verhalten ihre Auf
gabe und sind nicht zu entwaffnen. Grenzsicherung und Zollschutz, insbesondere der
Grenze Norwegens gegen Schweden und Finnland ist aufrecht zu erhalten.

Nur im Notfall sind Kråfte der deutschen Wehrmacht fiir polizeiliche Aufgaben
einzusetzen.

4) Der Fernmelde- u. Postverkehr iiber See nach dem Ausland ist zu unterbinden,
nach den Ostsee-Staaten ist Einschrånkung und Ueberwachung erforderlich.

D.) Wirtscltaflliclte 111assnahmen.

Die Wirtschaft der besetzten Lander muss moglichsb reibungslos in Gang gehalten
werden. Sofortige Eingriffe sollen nur dort stattfinden, wo die Versorgung und Sicherheit
der Besatzung und die Versorgung der Bevolkerung es unbedingt verlangen.

Den ortlichen Befehlshabern an den wirtschaftlich wichtigsten Punkten werden zur
Unterstiitzung und Beratung foIgende Wehrwirtscltafts Offiz1'ere zugeteilt:

Name

Freg. Kpt. Forstmann
Korv. Kpt. Eichholz
Kptl. Michler
Freg. Kpt. Angermann
Korv. Kpt. Kessler
Kptlt. Sonnemann
Korv. Kpt. Reichmann

zugeteilt zu

Gen. Kdo. XXXI
170. Div.
170. Div.
69. Div.

163. Div.
Geb. Jager
3. Geb. Div.

Standart

Kopenhagen
Esbjerg
Aarhus
Bergen
Oslo
Trondhjem
Narvik

Diese haben foIgende Aufgaben:

a) Beratung bei der Ausnutzung des Landes fiir die Belange der Truppe und in Bezug
auf Sicherstellung der vorhandenen Vorrii.te.

b) Beratung bei der Inganghaltung des Wirtschaftslebens und de(Versorgung der Bevol
kerung.

c) Beratung in Bezug auf die Aufrechterhaltung bezw. Ingangsetzung der Versorgungs
betriebe (Gas, Wasser, Energi) zur Belieferung von Truppe, Zivilbevolkerung und Wirt
schaft.

d) Erkundung der Wirtschaft, insbesondere der gewerblichen Wirtschaft, hinsichtlich
ihrer Ausnutzbarkeit fiir die deutsche Kriegswirtschaft.

Zunåchst ergeben sich fiir die Truppe foIgende Aufgaben:

1) Die im Lande - insbesondere in den Håfen - lagernden Giiter und Rohstoff
vorrate sind gegen unbefugte Zugriffe von [eder Seite, gegen unwirtschaftliche Verwendung
und Sabotage zu schiitzen. Die Verschiebung von Werten und Giitern in das Ausland ist
soweit moglich zu verhindern.
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2) Unbedingte Schonung und Inganghaltung aller Betriebe. Insbesondere sind alle
Versorgungsbetriebe (Gas, Wasser, Energie) zu schiitzen, und ihre Inbetriebhaltung zu un
terstiitzen.

3) Dånemark und Norwegen bleiben eiqene Zo71- Wiillntllgsgebiele. Es sind daher die
Zollgreuzgebiete zu iiberwachen (siehe auch O 2).

Einzelue Wehrmachteangehorige, die in die Heimat zuruckreisen, unterliegen der
Zollkontrolle. Bei Truppenteilen, die zuriickgefiihrt werden, hat der betreffende Fiihrer zu
beseheinigen, dass sich keine zollpHichtigen Waren bei der Truppe befinden. Zuriickkehrende
Flugzeuge (Lufttransportstaffeln) sind auf das Vorhandensein von zollpHichtigen Waren
vor dem Start zu untersuchen.

4) Die Versorgung der Besatzungstruppen hat nur soweit aus dem Lande zu erfol
gen, als es die dan. u. nor. Wirtschaft ohne Schiidigung tragen kaun bezw. soweit es die
militårische Lage unbedingt erfordert. Bei Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Lande
ist das Reichsleistungsgesetz sinngemåss anzuwenden, Leistungen sind in bar zu bezahlen.
Nur in Åusuahmefållen ist von Empfangsbescheinigungen Gebrauch zu machen, die be
schleunigt einzulosen sind.

5) Die Besatzungstruppen zahlen in den besetzten Låndem nur mit Reichskredii
kassenecheinen, die am Einmarschtage zur Verftigung stehen, sowie in Zahlungsmitteln
der Landeswåhrung, weun sie solche beim Umwechseln von RKK erhalten haben.

Die Truppen liaben in ihrem Besitz befindliche Zahlungsmittel in deutscher Reichs
wahrung bei den zuståndigen Zahlmeistern in RKK umzuwechseln, Der Umrechmunqslcurs
betragt fiir eine norw. Krone RM: 0,60 fiir eine dan . Krone Ri\! 0,50.

Beim Geldwechseln z. B. bei Einkåufen diirfen deutsche Reichsbank-Noten nicht
angenommen werden, damit vermieden wird, dass auf diese Weise im Ausland befindliche
Zahlungsmittel (Emigrantengelder) ins Reich zuriickfliessen.

6) Leistungen fiir personliche Bediirfnisse milssen bar bezahlt werden, es diirfen
dafiir keine Empfangsbescheinigungen ausgestellt werden, Zur Ausstellung von Empfangs
bescheinigungen sind nur militiirische Dienststellen berechtigt.

Die Divisionen bezw. ihre selbstandigen Landeeinheiten sorgen dafiir, dass die
ortlichen Tageszeitungen die Bevolkerung in den ersten Tagen iiber die Verwendung der
RKK und ihren Umrechnungskurs unterrichten und sie dariiber aufklåren, dass der ein
zelue Soldat angewiesen ist, fiir personliche Bediirfnisse bar zu zahlen. Nur milit. Dienst
stellen seien berechtigt, Leistungen gegen Leistungsbescheinigungen zu verlangen, soweit
die milit. Lage oder die Versorgung der Truppe solche erfordern.")

7) Einzelnen WehrmachtsangehOrigen und Reichsangehorigen, die im Dienste der
Wehrmacht stehen, sind Hamsterkåufe jeglicher Art strengstens uerboten: Die Truppen
kommandeure haben personlioh die Einhaltung dieses Verbots zu iiberwachen. Gesta ttet
ist nur Ankauf fiir den eigenen taglich unumgånglich notwendigen unmittelbaren Bedari.
Die Versendung von Palæten in die Heimat ist verboten.

E.) Bonstige j}jassnohmen,

l) Fiir die Behandlung der Missionen der Eeaulstaaten. zu denen diejenigen von
Grossbritannien und Nordirland sowie den Dominions Kanada, Australischer Bund, Neu
Seeland und Siid Mrikanische Union, Frankreich, Aegypten, Sudan und Irak gehoren, gelten
folgende Richtlinien:

a) Der Zugriff gegen die in Kopenhagen und Oslo liegenden Gesandtscltaften der Feind
staaten, die volkerrechtlich exterritorial sind, sowie ihr Abschub ist Aufgabe der
politisehen Bevollmachtigten. Zur Durchfiihrung der Nachrichtensperre und etwaiger
Bewachungsaufgaben sind den Bevollmåchtigten auf Arifordem militarische Kråfte
zur Verfiigung zu stellen.

b) Den Konsulaten der Feindstaaten sind sofort die Femsprechverbindungen durch Un
terbrechen der Leitungen zu Sperrell. Vorhandelle Funkeinrichtungen sind zu beschlag
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nahmen, das hier erjorderliche Betreten der Gebåude ist zuliissig. Die Konsuln und
das Konsulatspersonal sind zu liberwachen, zu Festnahmen ist nur bei feindseliger
Handlung gegen die deutsche Besetzung zu schreiten. Eine Vernichtung oder Verschie
bung von Kriegsgeråt und sonstigen wertvollen Giitern (Finnlandgeråt) ist zu ver
hindern. Den Abschub des Personals und den Verbleib sichergestellter Gegenstande
und Akten regeln die deutschen politisehen Bevollmåchtigten.

c) die Handelsvertretungen und andere offizielle und offizii:ise Vertretungen der Feind
staaten sind wie die Konsulate zu behandeln.

d) P.rivate /einclliclte Ausliincler sind -soweit ihre Anwesenheit durch die ortlichen Landes
dienststelien zu erfahren ist - ebenfalls zu iiberwachen. Die Fernsprechverbindungen
ihrer Wohnungen sind zu unterbrechen. Ihr Abschub bleibt den Anordnungen der
politischen Bevollmiichtigten vorbehalten.

Alle ubrigen Missionen bleiben unbehelligt. Ihr Nachrichtenverkehr wird iiber
deutsche Verbindungen geleitet.

2) Die Runcl/unksencler, insbesondere Oslo, Stavanger u. Bergen, sowie Ka,lundborg,
Kopenhagen u. Skamlebæk, sind durch Funkeinsatzgruppen sofort zu besetzen. Sie miissen
dauernd ftir Verlautbarungen der Besatzungstruppe zur Verfiigung stehen. Eine deutsche
Zensur wird im weiteren Verlauf eingerichtet.

Die Kabelverbinclungen von Egersund nach Peerhead (Schottland), von Grimstad
nach New Biggen (England) sind sofort zu unterbrechen, die Kabel von Arendal nach
Hirzhalz (Dånemark) und von Arendal nach Cuxhaven und Sylt, soweit unbesohådigt, sind
unter Kentrolle zu nehmen. (siehe auch Sonderbefehl fiir den Nachriehtendienst),

3) Die Lomdespresse ist am Erscheinen nicht zu hindern, solange sie sich loyal zu
den Ereignissen stellt. Von den Zeitungenistzu fordern, nur diejenigen militiirischen Nach
richten zu bringen, die ihnen von deutschen Wehrmachtdienststellen iibermittelt werden.

4) Die Bevolkerung muss mit Begiun der Besetzung propagandistisch im weitesten
Urofange bearbeitet werden. Es muss dabei der Eindruck erzielt werden, dass iiber die
Entscheidungen der Regierungen zu Gunsten der deutschen Forderungen kein Zweifel
bestehen kann und dass entsprechende Vereinbarungen bereits im Gange sind. Hierzu
wird die Bevolkerung durch Teile der Prop[aganda] Komp., die ihre besonderen Anweisungen
haben, bearbeitet.

5) Von den Wehrmachtsqerichien sind nur Handlungen abzuurteilen, die den Zweck
der Besetzung vereiteln oder vereiteln sollen, oder die sich unmittelbar gegen die Wehrmacht,
ihre AngehOrigen oder ihr Gefolge richten. Die Wehrmachtgerichte wenden deutsches Straf
recht an. Die Bevolkerung ist darauf hinzuweisen.

Die Gerichte der Liinder arbeiten nach Landesrecht weiter.
6) Im Verkehr der Besatzungstruppen mit dem Behorden und der Bevolkerung

sind die Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung streng zu beaoliten. Kurze Zu
sammenfassung der wichtigsten Bestimmungen siehe AnIage 5.

7) Divisionen bezw. selbstandige Landeeinheiten aller Wehrmachtsteile sorgen daflir,
dass moglichst sofort die offenen dan. u. norweg. Sammelausstrahlungen des Wetterdienstes
eingestellt werden und eine Veroffentliohung von Webterkarten u. Wetterberichten in Zei
tung und Rundfunk unterbleibt, um dem Feind die Kenntnis iiber die Wetterlage zu ent
ziehen.")
Weitere Weisungen folgen.

gez. v. Falkenherst

F . d. Richtigkeit:
(Unterschrift unl.)

Oberst i. Gen. Stab.

Verteiler:
Div. Kdre. je 3
Inf. Regts. Kdre. je 1
XXXI A.K. fiir Stab
Div. Kdre. je 3

18
18
5
9
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Inf. Regt. Kdre. l
Arbeitsstab Knauss (L)

zugl. fiir Vorbånde der Luftwaffe
Arb. Stb. Krancke, zgl, f. Kdo. St. d. Kr. Marine
Gen. Qu. (Oberstl, Weinknecht)
A.H.A. (Oberstl. Kohler)
OKW L (Oberstl, Bohme)
Gruppe XXI Chef

la l
la 2
Ic
Ila III l
IVa IVb IVc je l IV Wi 8
Kdt. d. H. QU.
Bv. T. O., Nachr. Kdr. je l
O. QU., Qu l, Qu 2, Qu 3,
O. Qu. Reserve

l) Stk. l er senere indføjet.
2) Bilag l er ikke påtruffet.
3) Stykket: Ausgenommen ...werden er senere indføjet.
4) Bilag 2 er ikke påtruffet.
5) Ikke påtrnffet.
Ø) Afsnittet: Die Divisionen ... erjordern er senere indføjet.
7) Punkt 7 er senere indføjet.

9

15
15

l
l
3
l
l
l
l
2

Il
l
2
4

20

138 Ausfertigungen

AnJage 4.

Ricbtlinien fiir das Verbalten im persdalichen Verkebr mit der dånisehen Bevdlkerung.

J eder AngehOrige der Wehrmacht muss sich bewusst sein, dass er nicht Feindesland
betritt, sondern, dass die Truppe zum Schutz des Landes und zur Sicherung seiner Bewohner
in Dånemark einriickt. Daher ist folgendes zu beachten:

l) Der Dåne hat ein starkes Nationalbewusstsein. Dariiber hinaus fiihlt sich das
dånische Volk verwandt mit den skandinavisehen Volkern,

Also: Alles vermeiden, was die nationale Ehre kranken kann!
2) Der Dåne ist freiheitsliebend und selbstbewusst. Er lehnt jeden Zwang und jede

Unterordnung ab. Er hat keinen Sinn fiir militarische Zucht und Autoritåt,
Also: Wenig befehlen, nicht anschreien - das erfiillt ihn mit Widerwillen und ist

wirk ungsl os. Sachlich aufklåren und iiberzeugen! HumorvoIler Ton erreicht mehr, Unnotige
Schårfe und Bevormundung verletzen das Selbstgefiihl und sind zu vermeiden.

3) Der Dåne besitzt viel Bauernschlauheit, Verschlagenheit, die bis zur Unaufrich-
tigkeit geht. -

4) Der Dåne denkt wirtschaftlich. Seine Interessen bewegen sich hauptsåchlich um
materielle Lebensfragen. Jede Besebrankung in seinen Bediirfnissen empfindet er besonders
hart.

Also: Eingriffe in das personliche Eigentum nach Moglichkeit vermeiden! "Besor
gen, Organisieren" u. dgl. sind verboten,

5) Der Dåne liebt ein håusliches, behagliches Dasein. Er ist zu gewinneu durch
Freundlichkeit, durch kleine Aufmerksamkeiteu und Anerkennung seiner Person.

6) Das handeltreibevde Volk zeigt Neigung fiir England. Es verabscheut den Krieg.
Fur die Ziele des Nationalsozialistischen Deutschland besteht mit wenigen Ausnahmeu
kein Verståndnis.

7) Die deutsche Sprache wird von vielen Dånen verstanden.
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AnIage 5.

Richtlinien fUr das Verhalten der Truppe im besetzten Gebiet.

Die Haager Landkriegsorduung sichert der Bevolkerung eines besetzten feindlichen
Landes weitgehenden Schutz durch die besetzende Macht zu. Vor allem miissen die Ehre
und die Rechte der Familien, das Leben der Biirger und das Privateigentum, sowie religiose
Uberzeugungen und gottesdienstliche Handlungen geachtet werden. (Art. 46, 55 und 56
HLKO).

Grundsatz fiir die Truppe: Grosete Vorsicht und ausserste Zuriickhaltung gegeniiber
der Zivilbevolkerung l Unangebrachte Vertrauensseligkeit kann eine Gefahrdung der Truppe
zur Folge haben,

Festes Zusammenhalten, Disziplin der Truppe, sorgsame Durchfiihrung und Uber
wachung der erforderlichen Sicherungsmassnahmen sind der beste Schutz. .

Nur tur den Fall, dass die Bevolkerung Widerstand Ieistet oder sich aufsåsaig verh ålt,
kormen folgende Bestimmungen angewendet werden:

l) Bei Widerstand der zivilen Bevolkerung und wenn Angriffe der Bevolkerung auf
die Truppe oder ihre riickwårtigen Verbindungen zu befiirchten sind, ist von der Eestmahme
von Geiseln grundsåtzlioh Gebrauch zu machen. Festnahme von Geiseln darf nur auf Befehl
eines Regts.-, selbst. Batls.-Kdrs. oder eines gleichgestellten Kdrs. erfolgen.

Die Geiseln sind nach 1VIoglichkeit den Bevolkerungskreisen zu entnehmen, von denen
feindselige Handlungen zu erwarten sind.

Bei Unterbringung und Verpflagung von Geiseln ist trotz strengster Bewachung zu
beachten, dass es sich nicht um Strafgefangene handelt.

Ihnen und der Bevolkerung ist bekanntzugeben, dass die Geiseln bei irgendeinem
Anzeichen von feindseligen Handlungen erschossen werden. Erschiessungen diirfen jedoch
nur nach vorheriger Genehmigung durch den Divisionskommandeur vollzogen werden.

Daher sind, falls trotzdem Angriffe auf die Truppe oder ihre riickwartigen Verbin
dungen erfolgen bezw. sich Anzeichen von Widerstand bemerkbar machen, die Geiseln
umgehend unter strenger Bewachung in ein Gefangenensammellager abzuschieben. (Trans
portzettel). Gleichzeitig ist der Division beschleunigt Bericht iiber den Vorgang und Antrag
der zu veranlassenden Massnahmen (Erschiessung oder weitere Festhaltung) vorzulegen.

2) Bewaffneter Widerstand der zivilen Bevolkerung ist mit der Waffe zu brechen.
Bei Gefahr im Verzuge ist jeder Fiihrer zu allen notwendigen Massnahmen ver

pfl.ichtet.
Auf Gewaltmassnahmen irgendwelcher Art gegen die deutsche Wehrmacht oder ihre

Angehorigen im besetzten Gebiet steht die Todesstrafe. Aburteilung erfolgt unverziiglich
durch ein Feldkriegsgericht (Standgericht oder ordentliches Kriegsgericht).

Regts. Kdr. kann Standgericht berufen:
Zusammensetzung: l Hauptmann, l Unteroffizier, l Gefreiter. Zeugen horen, Urteil

schriftlich absetzen, bei schuldig - Verurteilung zum Tode - andernfalls Freispruch. Voll
streckung des Urteila unmittelbar nach Beståtigung durch Regts. Kdr.

Als Gewaltmassnahmen sind u. a. anzusehen: Sabotage, Zerstorung eigener riick
wårtiger Verbindung. Durchschneiden von Fernsprechleitungen, Vornahme von Sprengun
gen usw.

3) Ereischiirler sind im Kampf oder auf der Flucht zu erschiessen.
Gefangene Freischii.rler sind nicht wie Kriegsgefangene, sondern wie Verbrecher zu

behandeln und unverziiglich durch ein Feldkriegsgericht abzuurteilen. Wird der Angeklagte
der Freischårlerei fiir schuldig befunden, so ist er zum Tode zu verurteilen. Nach Beståtigung
des Todesurteils durch den Kommandeur, der das Feldkriegsgericht berufen hat, ist es
sofort durch Erschiessen zu vollstrecken .

In Ausnahmefållen kann das Feldkriegsgericht durch einstimmigen Beschluss das
Todesurteil fiir vollstreckbar erklåren und zwar:

a) wenn der Beståbigungsberechtigte nicht auf der Stelle erreicht werden kann,
b) wenn die Vollstreckung aus zwingenden militårischen Griinden keinen Aufschub duldet.

9
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Das schriftliche Urteil, die Beståtigungsverfugung und eine Meldung iiber die Voll
streclrung sind umgehend dem sustandigen Gerichtsherrn vorzulegen. Ist die Taterschaft
noch beweisbediirftig, so ist der Freischarler dem allgemein zuståndigen Gerichtsherrn
zuzufiihren. Beweismittel zur Uberfiihrung (ausfiihrlicher Bericht, Zeugenaussagen usw.)
sind sicherzustellen.

Kommt das Feldkriegsgericht zu einem Freispruch, so ist der Betreffende wie ein
Zivilinternierter zu behandeln. Er ist sofort in ein Kriegsgefangenenlager abzuschieben
(Transportzettel), von wo er in em Interniertenlager weitergeleitet wird. Bericht mit Angabe
des Verbleibs des Betreffenden an das zuståndige Kriegsgericht.

4) Gegen Plilnderungsversuohe ist mit den schårfsten Mitteln vorzugehen, gleich
giiltig, ob es sich bei den Pliinderem um AngehOrige der Bevolkerung oder der deutschen
Wehrmacht handelt.

5) Zwangsmassnahmen, insbesondere polizeilicher Art, zur Wiederherstellung von
Ruhe und Ordnung und zur Sicherung der Truppe kormen auf Befehl eines Regts. Kdrs.,
selbst. Batls. Kdrs. oder gleichgestellten Kdrs. unter Meldung an die vorgesetzte Dienststelle
und an die ortlich zuståndigen Kommandanturen getroffen werden, auch wenn kein "Ge
fechtsgebiet" befohlen wird.

Die Massnahmen sind aufzuheben, wenn der Anlass entfållt. Gegebenenfalls sind
sie von den nachfolgenden Truppen zu iibernehmen,

Bereits in Tatigkeit befindliche deutsche ZivilbehOrden sind zu beteiligen, erst spater
eintreffende von den verhångten Massnahmen in Kenntnis zu setzen.

6) Zwangsau/lagen (Geldabgaben) diirfen niclit erhoben werden.

36.

Betænkning angående behandlingen af de fjendtlige staters officielle og

officiøse repræsentanter og undersåtter i Danmark og Norge.

13. marts 1940.

Geheime Kommandosache - Chef Sache - Nur durch Offizier l ) .

OBERKOMMANDO DER WEHRMACHT

WFA/Abt. L. Nr. 22093/40 g. Kdos. Chefs. (IV).

Bez. OKW/WFA/Abt. L Nr. 22092/40 g. Kdos.

Chefs. (IV) vom 12. 3. 1940.

Betr.: Besondere Anordnungen fiir ,,'Vcser
iibung".

Berlin, den 13. 3. 1940

4 Ausf.

3. Ausf,

In Erganeung von Ziff. 6 der Bezugsverfiigung wird flir die Behandlung der o/fiziellen
und oUiziosen Vertretungen und sonstigen StaatsangehOl'igen der Feindstaaten in Dånemark
und Norwegen angeordnet:

1.) Da die erforderlichen Massnahmen im wesentlichen auf politischem Gebiet
liegen, bleiben sie im allgemeinen den deutschen. POl1't1:so!ten Beoolimiichtiqten. vor
behalten. Die Truppen/ilhrer treffen selbståndige Massnahmen gegen Vertretungen
und Staatsangehorige der Feindstaaten nur insoweit, als im ersten Stadium der
Besetzung Weisungen der politischen Bevollmåchtigten noch nicht vorliegen. Hierfur
gelten die nachstehenden Richtlinien.



67

2.) Der Zugri:ff gegen die in Kopenhagen und Oslo liegenden Gesandtschaften der
Feindstaaten, die volkerrechtlich exterritorial sind, sowie ihr Abschub ist Åufgabe
der politischen Bevollmåchtigten. Zur Durchfiihrung der Nachrichtensperre und
etwaiger Bewachungsaufgaben sind den Bevollmiichtigten auf Anfordern militårische
Kriifte zur Verfiigung zu stellen.

3.) Den Konsulasen der Feindstaaten sind sofort die Fernsprechverbindungen durch
Unterbrechen der Leitungen zu sperren. Vorhandene Funkeinrichtungen sind zu
beschlagnahmen. Das hierzu erforderliche Betreten der Gebåude ist aulassig. Die
Konsuln und das Konaulatspereonal sind zu iiberwachen, zu Festnahmen ist nur bei
feindseliger Handlung gegen die deutsche Besetzung zu schreiten. Eine Vernichtung
oder Verschiebung von Akten, Kriegsgeråt (Finnlandgerat) und sonstigen wertvollen
Giitern ist zu verhindern. Den Abschub des Personals und den Verbleib sichergestellter
Gegenstånde regeln die deutschen politischen Bevollmåchtigten.

4.) Die Handelsvertretungen und andere offizielle und offiziose Vertretungen der
Feindstaaten sind wie die Konsulate zu behandeln.

5.) Private feindliclle Ausliinder sind - soweit ihre Anwesenheit durch die ortlichen
Landesdienststellen zu erfahren ist - ebenfalls zu iiberwachen. Die Fernsprechver
bindungen ihrer Wohnungen sind zu unterbrechen. Ihr Abschub bleibt den Anord
nungen der politischen Bevollmachtigten vorbehalten.

Verteiler:
LGruppe XXI

A Ausl/Abw J
WFA/L IV

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht.

I. A.
Ulæseligt navn.

1. Ausf.
2. Ausf.
3. u. 4. Ausf.

l) Aktstykke nr. 36 bærer general Kesselrings signatur og datoen: u /a'

37.

Referat angående fordringerne til Sverige i anledning af

operation "Weseriihung".

12. marts 1940.

L IV

Geheime Kcmmandesaehe - Chef Sache - Nur durch Offizierl )

Berlin, den 12. Miirz 1940.

Betr.: Fordernngen an Schweden bei
" \Veseriibung".

Vortragsnotiz.

4 Ausfertigungen.
2. Ausfertignng.

I.
~) Es wird vorausgesetzt, dass der schwedischen Regierung bei Beginn der Weseriibung

die gegen D ånemark und Norwegen ergriffenen Massnahmen noti{iziert werden.
Dabei wird vom militarischen Standpunkt :fUr erforderlich gehalten, folgende

Forderungen an Schweden zu stellen:
1.) Wahrung strengster Neutralitat; Unterlassen von Massnahmen jeder Art, die

sich gegen die deutsche Besetzung Diinemarks und Norwegens richten, insbesondere
von militarischen Mobilmachungs- und Aufmarschmassnehmen.
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2.) Forderung, dass schwedische Krieqsjahrzeuqe im eigenen Interesse bis aufweiteres
im Kattegat und Sund, sowie an der schwedischen Siidkiiste bis Karlskrona nicht
ausserhalb der schwedischen Holieasqeuiiese« (3 sm) fahren. Nach Klarung der Lage
wird diese Beschrankung der Bewegungsfreiheit schwedischer Kriegsfahrzeuge wieder
aufgehoben werden.

Die Seekriegsleitung bittet um Bestiitigung, dass diese Forderung an Schweden
gestellt werden wird, da sie von Einfluss auf die operativen Massnahmen der eigenen
Seestreitkråfte ist.

3.) Aufrechterhaltung der ErzUejerungen an Deutschlancl (Verhinderung von Eng-
land inspirierter Sabotagemassnahmen).

II.
Folgende uieitere Forderungen an Schweden werden je nach Entwicklung der Lage

spater notig werden:

L} Kontrolle odel' Absclmeiden des schwedischen Eemmeldeoerkehrs nach Ubersee
(~abel nach England). Zunåchst wird stillschweigende Unterbrechung zweckmassig
sem.

2.) Versorgung der deutschen Truppen in Norwegen auf schwedischen Bahnen (Lulea
Narwik und 'I'ralleborg-Goteborg-Oslo).

Ausserdem wird eine Klarung der diplomatisehen Beziehunqen. Sehuedens zu den
Feindstaaten insofern notig werden, als die Entwick1ung der feindlichen Vertretungen in
Schweden zu Spionagezentralen verhindert werden muss.

1) Aktstykke nr. 37 bærer general Kesselrings signatur og følgende håndskrevne notits; 12/3 an
Ohef TV FA.

38.

Udkast til ordre til den øverstbefalende for gruppe XXI.

[13. marts 1940.]

An den Befehlshaber der Grnppe XXV)]

Es hesteht die drohende Gefahr einer Besetzung norwegischer Håfen und Kilsten
gebiete durch englisch-franzosische Streitkråfte. Die offizielle Begriindung gibt2) vor, auf
diesem Wege FinnIand Hilfe leisten zu wollen. Der tatsachliche Zweck dieser Aktion ist
ausschliesslich die Verhinderung der skandinavisehen Erz-Zufuhr nach Deutschland,
sowie die Schaffung eines neuen operativen Stlitzpunktes im Kampfe gegen das Reich.

Aujgabe der Gruppe XXI ist es, durch die blitzartige Besetzung der vorgesehenen
norwegischen Stiitzpunkte die Landung alliierter Truppen unmoglieh zu machen, durch
die im gleichen Zuge erfoIgende Besetzung Dånemarks eine sichere Verbindung zu Slid
norwegen herzustellen, sowie die Eingange in die Ostsee endgiiltig in deutsche Hand zu
bekommen.

Ziel der Besetzung Norwegens ist es, dieses Land in einen starken deutschen Stlitz
punkt zu verwandeIn, jeden weiteren Landungsversuch britisch-franzosischer Kråfte zu
vereiteln und dariiber hinaus eine starke Basis fiir die kommende deutsche Luft- und See
kriegsfiihrung zu schaffen,

Grundsiilzliche Richllinien:

Der Au/tmU des Bejehlshaber del' Gruppe XXI ist S} ein militarischer und beschrankt
sich auf seine Durchfuhrung. Alle i.ibrigen Massnahmen sind nur insoweit zulåssig, als sie zur
Durchfiihrung des militsrisehen Auftrages unbedingt notwendig sind. Eingriffe und Mass-
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nahmen auf politisclzem, auf Vel'waltungs- und wirtscha/tlichem Gebiet werden daher nach
besonderen Weisungen des Fiihrers durch Zivil-Organe durchgefiihrt.

Der Befehlshaber der Gruppe XXI und die Besatzungstruppen sollen auf diesen
Gebieten von sich aus nur insoweit tåtig sein und s%rtige Eingriffe vornehmen,") als es zur
Er/illlung ihrer miliUi1·isclzen A~~/gaben bis zur Regelung durch die zivilen Stellen unbedingt
erforderlich ist,

1) Aktstykke nr. 38 bærer ingen underskrift og er heller ikke forsynet med dato. General von
Falkenhorst har sat sin signatur øverst pit dokumentet og desuden datoen 13/3• Dokumentet er
gennemrettet og har forskellige håndskrevne tilføjelser, for hvilke der redegøres i efterfølgende noter.

2) Efter ordet: gibt er tilføjet: umier anderm.
3) Efter ordet: ist er tilføjet: ausschliesslich,
4) Efter ordet: oornehmeti er tilføjet: oder .llfa88nalt1nen treffen.

39.

Uddrag af overintendant Konigs beretning, dateret 20. okt. 1941, om den

tyske intendanturs virksomhed og erfaringer i Danmark.

14. marts-maj 1940.

Tåtigkeit und Erfahrungen der dentschen Heeresverwaltung in Dånemark von den

Vorbereitnngen fur die Besetzung Dånemarks bis 30. Juni 1941.

Dargestel1t von Intendanturrat Konig.

Gliederung

Die Vorhereitungen fur die Besetzung Dånemarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S. II)

Der weitere Verlauf der Besetzung D ånemarks.

Aufbau und gegenwårtige Organisation der deutschen Heeresverwaltun g in Dåne-
mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 122 )

A h k li r z u n g e n.

A Geldahfindung und Kassenwesen

C Verpfl.egung

D Unterkunft

E Bekleidung

p Personal

R Rechtsangelegenheiten

S Sonstiges
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Die Vorbereitungen fiir die Besetzung Diinemarb

Das Hohere Kommando XXXI wurde nach Beendigung seines
Einsatzes in Polen mit einer neuen Aufgabe, der Besetzung Danemarks,
betraut. (Deckname: Weseriibung-Siid).

Befehlshaber des Hoh. Kommandos XXXI war General der
Flieger Kaupisch, Chef des Generalstabes Generalmajor Rimer, Korps
intendant Intendanturrat Dr. Filitz.

Dem Hoh. Kdo. XXXI waren unterstellt:
1.) 170. Division (Standort: Bremen), Divisionskommandeur:

General Witte, Ib: Hauptmann Herber, Intendant: Intendan
turassesor Lucas.

2.) 198. Division (Standort: Perleberg), Divisionskommandeur:
General Roettig, Ib: Hauptmann Euler, Intendant: Inten
danturrat Herrmann.

3.) Il. Schiitzenbrigade (Standort: Magdeburg). Kommandeur:
Oberst Angern, Ib: Rauptmann von Heuduck, Intendant:
Intendanturassesor Sander.

4.) Panzerabteilung Volkheim.

Das Hch. Kdo. XXXI selbst unterstand der Gruppe XXI
(Befehlshaber der Gruppe XXI: General von Falkenhorst, Oberquartier
meister: Oberst Baensch, Intendant: Oberintendanturrat Dr. Stehling.

Zum 13. 3. 40 meldeten die unterstellten Divisionen ihre Kopf
stårken, Pferdestårken, Feldpostnummern, Telefonanschliisse usw.
Ergebnis: Kopfstårke Pferdestiirke

170. Div " , . '. 15000 4500
198. -.. ..... ... . .... 14000 4400
Il. Schtz. Brig , . 8 800

Die Il. Schiitzenbrigade war voll motorisiert, alles andere
pferdebespannt. Im iibrigen besassen die Divisionen als Backerei
kompanien nur personelle Einheiten, die also nur in ortsfesten Backe
reien einsatzfåhig waren, wåhrend die Il. Schiitzenbrigade iiberhaupt
keine Verwaltungsdienste hatte. Der Korpsintendant stellte daher am
14. 3. 40 sogleich die erfordeilichen Ergiinzungsantråge.

Inzwischen hatte der Korpsintendant in Berlin am 12. 3. 40 seine
erste Besprechung bei General Kaupisch und Generalmajor Rimer
sowie am 13. und 14. 3. 40 seine erste Fiihlungnahme mit der Gruppe
XXI, wobei die von der Gruppe XXI durchgefiihrten Vorbereitungen
und die noch zu treffenden Planungen und Vorausmassnahmen
besprochen ,vurden.

Kiinftige Nachschubbasis sollte die W. V. X in Hamburg sein.
Dabei wurde bereits klar, dass mit erheblichen Schwierigkeiten zu
rechnen sein wiirde, einmal, weil von der W. V. X niemand, auch
nicht der Generalintendant, eingewiesen war, zum underen, weil alle
Anforderungen iiber die Gruppe XXI geleitet werden sollten.

Fiir die Versorgung der Truppe mit Geldmitteln hatte die Gruppe
XXI inzwischen am 9. 3. 40 - als g[eheime] K[omman]dos[ache]
- folgende Anordnung getroffen:

In Dånemark sollten als Zahlungsmittel neben den Geldmitteln
des Lundes ausschliesslich RKK-Scheine verwendet werden. Da diese
zunåchst nur in Stiickelung von 0,50. 1,-, 2.-, 5.- und 20.- Mark aus-
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Bemerkungen

C Bei klinftigen Vorbereitungen iihnlicher Unternehmungen
wird es unbedingt erforderlich sein, wenigstens auch den
Chef der Nachschub-W.V. einzuweisen, da sonst das rei
bungslose Funktionieren des Nachschubs in Frage gestellt
ist. (Vergl. S. 10)3).
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gegeben werden konnten, sollte dånisohes Geld vor allem bei kleinen
Betrågen (10, 5, 2, und l Pfennig) verwendet werden.

Zur PHege des Kurses der RKK-Scheine wurde der Truppe zur
Pflicht gemacht, im Verkehr mit der Zivilbevolkerung nicht nur
danisches Geld zu verlangen, sondern auch RKK-Scheine zum fest
gesetzten Kurs anzunehmen,

Der Truppe wurde verboten, Notgeld auszugeben oder die Organe
des Landes zur Ausgabe von Notgeld zu veranlassen. Jeglicher Handel
mit Geld und fremden Wertpapieren wurde allen Wehrmachtange
horigen streng verboten.

Geldanstalten, Bankinstitute usw., die bereitwillig weiter arbei
teten, sollten in ihrer Arbeit nicht gehindert werden. Sie soUten jedoch ,
bis zum Eingreifen der dentaohen Bankaufsicht, vorsichtig beobachtet
werden. Filialen der Notenbank durften nicht mit Truppen belegt
werden, da ihre Weiterarbeit gewåhrleistet sein musste.

Alle im Besitz der Wehrmaohtangehcrigen befindliehen Reiohs
geldmittel (Reichsbanknoten, Rentenbankecheine und deutsches
MetaUgeId) sollten alsbald nach Uberschreiten der deutschen Reichs
grenze gegen Quittung eingezogen werden.

Fiir die eingezogenen Betrage waren (im Hochatfalle bis zu
10 Tagen Besoldung einschl. Zulagen) RKK-Scheine auszugeben.

Die Feldkassen sollten das eingezogene Reichsgeld in Verwahrung
nehmen und beim ersten Geldempfang bei der Armeekasse abliefern,
wåhrend diese die eingesammelten Reichsgelder baldmoglichst an die
niichstgelegene Reichsbankstelle abzufuhren hatte. Fur Dienat- und
Urlaubsreisen in die Heimat durfte jede Zahlstelle etwa RM 1.- jo
Kopf zuruokbebalten.

Den Feldkassen und Zahlstellen wurde befohlen, fiir den Nach
weis der fremden Geldsorten einen Zahlungsmittelnachweis - in
sinngemåsser Anwendung des H[eeres] V[erordnungs] Bl[att] 39, 'I'eil
O, Nr. 893 - zu fiihren.

Als erster Bedalf an RKK-Scheinen waren vorgesehen:
je Division. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000.- RM
Schtz. Brig. 11.......... . . ... . . . 600.000.
Fliegerkorps X. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.000.000.-
Stab General Kdo XXXI A. K. . .. 500.000.-
Stab Gr. XXI.............. .. ...... 400.000.-
Armeekasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000.-

Dieser erste Bedarf war bestimmt:
1. fiir 20 Tage Besoldung einschl. Zulagen,
2. als Tauschgelcl fiir eingezogene persoul. Gelder (bis zum Hochst

betrag von 10 Tagen Besoldung einschl. Zulagen),
3. als erste Ausstattung der Zahlstellen des Heeres und der

Gruppen "Verwaltung" der Luftwaffe in Hohe von 2 Mark
je Kopf der Iststårke,

4. der Rest als erste Ausstattung der Feldkassen.
Bei Berechnung des Transportraumes soUte folgendes Gewicbt zu
Grunde gelegt werden:

eine Million RM RKK-Scheine in Kisten, Paketen, Kartons und
Påckchen :r.erpackt = 3000 kg. Zunåchst war vorgesehen, dass
kurz vor Uberschreiten der deutschen Reicbsgrenze Umrech-

nungstabellen mit Angabe des Umrechnungskurses ausgegeben werden



I O

Faoh·
gebiet

A

73

Erfahrungen, Abånderungavorechlåge
(auoh Hinweise auf Anlagen)

TIber die Erfahrungen bei Ausgabe von RKK-Scheinen siehe
Seite 57.4)

Bcmerkungen
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sollten. Gemåss Befeb l der Gruppe XXI g Kdo vom 13. 3. 40 sollte
dann aber die Ausgabe der Umrechnungstabellen doch unterbleiben,
da die Umrechnung nach dem damals giiltigen Kurs von l Reichsmark
= 2 dånische Kronen auch ohne Tabellen leicht durchgefiihrt werden
konnte.

Im iibrigen mussten alle Vorbereitungen auf dem Gebiet der
Geldwirtschaft streng geheim gehalten werden. Die Truppe durfte
erst nach Uberschreiten der deutschen Reichsgrenze erfahren, fiir
welchen Zweck RKK-Scheine ausgegeben wurden.

Fiir Inanspruchnahme von Leistungen aller Art in den besetzten
Gebieten sollte das Reichsleistungsgesetz sinngemåss angewendet
werden. Alle Leistungen sollten grunds åtalich in der Wahrung des
besetzten Landes oder in RKK-Scheinen - also in bar - bezahlt
werden, Nur in Ausnahmefållen durften "Empfangsbescheinigungen"
in Zahlung gegeben werden. Diese waren in deutscher Sprache vorge
druokt, trugen den Stempel des OKW, waren mit laufenden Num
mern versehen und in Blocks zu je 100 Ausfertigungen mit Durch
schl ågen zusammengefasst.

Die Blocks durften offen behandelt werden und konnten bereits
am 12. 3. 40 beim O.K.W. in Empfang genommen werden, Es erhielten:

Jede Division. . . 100 Blocks zu je 100 Ausf. - 10000 Empf. Besch.
Schiitzenbrig n. . 20 2000
Armee-Verpfi .

Amt ... . .... . 60
Gr. XXI (IVz). . 20
Flieger-Korps X

fur die Gruppen
"Verwaltung"
der Luftwaffe . 100 - - - - - 10 000

Am 16. 3. 40 hatte der Korpsintendant eine Riicksprache mit dem
Transportoffizier Hauptmann Heil iiber die Zufuhrung von Verser
gungszligen, wobei festgestelIt wurde, dass die Zeit vom Abruf bis zum
Eintreffen etwa 24 Stunden + Strecke (30 km/Std.) betragen wiirde.
Etwa am W -:-- 3. Tag sollte ein Verbindungsmann der Transportkom
mandantur in Hamburg zum Stab Hoh. Kdo XXXI treten.

Am folgenden Tage beantragte der Korpsintendant heim Ober
quartiermeister fur die Il. Schlitzenhrigade die erforderlichen riickwår
tigen Dienste und Verwaltungsdienste (Verpfiegungsamt, Nachschub
fiihrer, 2 kl. Kw. Kol.) Der Antrag wurde jedoch am 19. 3. 40 abgelehnt.

Am 18. 3. hatte der Korpsintendant eine Besprechung mit
Chef, la und Ib Flieger-Korps X in Hamburg iiber den Einsatz der
Luftlandetruppen und Fallschirmjåger und ihre Versorgung.
Hierbei wurcle festgestellt, dass kommen wiirden

l. nach Esbjerg:
l E-Hafen-Kommandantur, Stårke etwa 150 Kopfe,
l Bodenstaffel, Starke etwa 150 Kopfe,
l Jagdgruppe, Stiirke etwa 30 Kopfe,
l Kradkompanie des Regt. Hermann Goring;

2. nach Aalborg:
l Fallschirmjåger-Kompanie,
III./J.R.159
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tiber die Erfahrungen mit Empfangsbescheinigungen vergl ,
Seite 53.5)

Bemerkungen
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l E-Hafen-Kommandantur Stårke etwa 150 Mann,
l Betriebskompanie 180
l Zerstorergruppe 60
l Stuka-Gruppe 60

Am 20. 3. 40. hatte der Korpsintendant mit den Intendanten der
170. und 198. Division und der Scbiitzenbrigaele 11 Besprechungen
iiber Geldfragen. Den Intendanten wurele aufgegeben, sich umgehend
durch ihre Kommandeure einweisen zu lassen.

Arn selben Tage trat Fregattenkapitån Dr. Forstmann, der kiinf
tige Leiter einer Verbindungsstelle ftir die Wirtschaftsregelung in
Kop enhagen, zum Hoh, Kdo XXXI. Von ihm erhielt der Korps
intendant Statistiken iiber die Wirtschaftslage Dånemarks (1937),
sowie iiber vorhandene Wirtschaftszweige, Gewerbe, Fabriken usw.

Am 27. 3. 40 konnte der Korpsintendant seine Planungen - auf
der Grundlage des Korpsbefehls Nr. 3 (la Nr. 123/40 g Kdos) vom
21. 3. 40 - beenden.

Fur die Versorgung kame n 3 grosse Gruppen in Betracht:
L) Luftlandetruppen und Fallschirmjåger,
2.) Voraustruppen,
3.) das Gros.

U. a. wurde angeordnet, dass die Voraustrnppen und das Gros
mit einem mindestens 6-tågigen Lebensmittelvorrat ausgestattet
werden soUten. Infolge der besebrankten 'I'raneportmoglichkeiten
stiess dies zwar teilweise - besonders bei den Voraustruppen - auf
recht erhebliche Schwierigkeiten. Trotzdem konnte aber die befohlene
Ausstattung iiberaU durchgefiihrt werden. Es erhielten:

L) Luftlancletruppen und. FaZZschinnjiiger: 2 Tagessåtze kalte
Kost mit Tabak. Da diese Truppen nicht mehr als 2 Tages
såtze mitftihren konnten, andererseits aber mit der Ausgabe
bereitschaft der fiir Aalborg geplanten VerpHegungsausgabe
stelle fruhestens am 4. Tage nach dem Einmarsch in Dåne
mark zu rechnen war, musste die VerpHegung diesel' Truppen
fur 2 weitere Tage auf einem anderen Wege sichergestellt
werden. Der Korpsintendant hatte daher vorgesehen, dass fiir
elie Luftlandetruppen und Fallschirmjåger am ersten Ein
marschtage 2 weitere 'I'agessåtze, auf 4 Lkw verladen, nach
Aalborg zugefuhrt werden soUten. Der erste l\iitarbeiter des
Korpsintendanten, Stabszahlmeister J agenow, soUte eliesen
Transport selber leiten und in Aalborg elie Ausgabe uber
nehmen. Fur den Fall aber, dass es dem Lkw-Zug nicht
gelingen sollte, rechtzeitig nach Aalborg vorzustossen, hatte
der Korpsintendant fur diese Truppen auf dem Flugplatz
Utersen, 20 km nordwestlich von Hamburg, unter Aufsicht
seines zweiten Mitarbeiters, des Oberzahlmeisters Kautz, 2
weitere 'I'agessåtze niederlegen lassen, die im Bedarfsfalle
mitteIs Flugzeugen nach Aalborg hatten geschafft werden
kormen. Diesel' geplante VerpHegungsnachschub anf dem Luft
wege brauchte jedoch nachher nioht durchgefUhrt zu werden,
da es Stabszahlmeister Jagenow gelungen war, die Luftlande
truppen und Fallschirmjåger mit seinen Lkw rechtzeitig zu
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c, S Fiir die Planung der Besetzung eines fremden Landes
ist es ausserordentlich wichtig, dass sich der Intendant recht
zeitig Wirtschaftsiibersichten und Statistiken fiir das betref
fende Land verschafit, damit er die Ausnutzungsmoglich
keiten des Landes richtig beurteilen und schon bei der Pla
nung beriicksichtigen kann. Der Korpsintendant hatte sich
auch schon aufdem Wegeiiber das Auswårtige Amt entsprech
ende Unterlagen besorgt.

c

Bei der Bereitstellung dieser beiden 'I'agessåtze Verpfle
gung auf Flugplatz Utersen hatte der Korpsintendant grosse
Schwierigkeiten zu iiberwinden. Der Intendant der Gruppe
XXI wiinschte, dass Bereitstellung und Ausgabe dieser
Verpflegungsreserve durch die Luftwaffe erfolgen sollten.
Dem Korpsintendanten schien jedoch der reibungslose
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erreichen. Die in "(hersen vorsorglich niedergelegten Bestande
konnten daher dem Generalkdo X a.K. iiberlassen werden.

2.) die Voraustruppen (Schiffstransport ohne Kochgelegenheit!) je
Kopf 6 Tage kalte Kost einschl. Alkohol und Tabak, sowie
je Pferd 6 Tagessåtze Hafer und Heu. Diese Verpfl.egung war
bei den Verpflegungsamtern Liibeck, Rendsburg und Rostock
bereitgesteUt und soUte auf Anfordern des Fiihrers der jewei
ligen Verladegruppe von dem betro Verpfl.egungsamt bis zum
Schiff transportiert werden. Der Abruf durfte erst mit Beginn
der Verladung fernmiindlich oder personlich beim Leiter des
Verpfl.egungsamtes erfolgen und soUte zu Tarnungszwecken
mit "Seetransport nach Ostpreussen" begrundet werden.

3.) Das Gros der Truppe: eine erste Ausstattung fur 4 Tage und
2 Tagessatse kalte Kost. Hierzu erging die Weisung, bei
Marschbewegungen kurz vor dem Grenziibertritt die erste
Ausstattung bei den nåchstgelegenen Verpfl.egungsdienst
stellen noch einmal voll aufzufliUen.

Im iibrigen hatte der Korpsintendant als ersten Nachsohub
bereitgestellt:

in Liibeck 4 Verpfl.egungsziige mit je 80000 Portionen Mund
verpfl.egung einschl. Fleisch und Brot, Alkohol und Tabak, 105 t
Hafer und 80 t Heu;

in Elmshorn einen weiteren Verpfl.egungszug mit 80 000
Portionen Mundverpfl.egungeinschl. Brot, Fleisch, Alkohol, Tabak
und 10000 gekiirzten eis. Port.

Der Intendant hatte den Nachschub der Verpfl.egungsziige auf 2
getrennten Eisenbahnstrecken deshalb gewahlt, um im FaUe der
Zerstorung der einen Strecke, Ausweichmoglichkeit iiber die andere
Strecke zu haben.

Im iibrigen sollten die dem Luftgaustab z. b. V. 300 und dem
Luftgaukommando XI untersteUten Truppen, wie der Korpairiten
dant bei Besprechungen in Hamburg am 29. 3. 40 festgestelJt hatte,
durch diese DienststeUen mit der ersten Ausstattung versehen werden.
In D ånemark selbst sollten dagegen die gesamten Luftwaffen- und
ebenso auch die lVIarine-Einheiten zuniichst von den Einrichtungen
des Heeres mit versorgt werden.

Die Divisionen 170 und 198, die Schiitzenbrigade 11 und alle
iibrigen, dem Hoh, Kdo XXXI untersteUten Einheiten wurden mit
rund 700 Kriegs- und Hakenkreuzfl.aggen ausgestattet. Die Halren
kreuzfl.aggen waren zum Auslegen gegen irrtiimlichen Beschuss durch
eigene Flieger bestimmt und waren unmittelbar bei der Kriegs
marinewerft Kiel, Hauptlagerverwaltung, angefordert worden.

Am 5. 4. 40 wurden die Besonderen Anordnungen fur die Verser
gung des Hoh, Kdos XXXI fur die Besetzung Dånemarks hernus
gegeben, wåhrend die entsprechenden Bes. Anordn. fur die ruckwår
tigen Dienste am 7. 4. 40 in versiegelten Umschliigen mit dem Auf
trage niedergelegt wurden, sie am 9.4.40,8 Uhr, Kurieren des Verpfl.e
gungsamtes und der Feldkommandantur 676 zu ubergeben .

Am 7. 4. 40 riickten bereits die 170. Division und die 11. Schtz.
Brigade aus den bisherigen Unterkunftsriiumen bis in die Gegend um
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c Verp:fJ.egungsnachschub nur dann gewahrJeistet zu sein,
wenn er allein durch Versorgungseinrichtungen des Heeres
durchgefiihrt wiirde. Auf dem Umwege iiber Oberst!. v.
Unger (la Gen.Kdo X. A.K.), der iibrigens in das Unter
nehmen eingewiesen war, konnte dann der Korpsintendant
doch schliesslich erreichen, dass das Gen. Kdo X. A.K. die
gewiinschte Verp:fJ.egungsreserve auf Flugplatz Utersen
bereitstellte.

Damit bei kiinftigen Truppentransporten durch die
Luft die Versorgung der Truppe sichergestelJt ist, erscheint
es zweckmåssig, einen oder mehrere Heeresbeamte auf den
Fliegerhorsten abzustellen, da die Fliegerhorstkommandan
tur meist nicht iiber geniigend, im Verp:fJ.egungswesen bewan
derte Beamte verfiigen.

Bei Planungen fur die Besetzung eines fremden Landes
muss sich der Intendant genau iiber die Eisenbahnlinien und
das iibrige Verkehrsnetz unterrichten. FUr Nachschub-Stras
sen muss er stets von vorneherein Ausweichmaglichkeiten
vorsehen, um beim Ausfallen einer Nachschub-Strasse
sogleich Umleitungen vornehmen zu kormen.

s
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Schleswig und Heide vor. Die 198. Div. marschierte, abgcschen von
den Voraustruppen, bis nach Rostock, wahrend die dem Korps
Nachschub-Fiihrer unterstel1ten Einheiten am 8. 4. 40 von Gadebuseli
aus in den Raum Presk-Eutin vorgingen.

Bei einer Riicksprache am 6. 4. 40 hatte die W.V.X dem Korps
intendanten zugesagt, dass sie fiir die 170. Division und die Il. Schiit
zenbrigade in Rendsburg, Heide und Husum 2 Tagessatze VerpHegung
zwecks Auffiillung der MarschverpHegung rechtzeitig bereitstel1en
wiirde. Am 7. 4. 40 zeigte es sich [edoch, dass in Husum und in Heide
nicht geniigend Brote vorhanden waren. Nur durch Eiltransporte aus
Berliner Grossbiickereien war es moglich, die Fehlbestånde noch
rechtzeitig auszugleichen, sodass die Auffrischung der ersten Ausstat
tung schliesslich doch noch ordnungsgemåss erfolgen konnte.

Am 8. 4. 40, 20.30 Uhr begab sich die Fiihrungssta:fIel im Sonder
zug nach Flensburg.

Am 9. 4. 40, 5.30 Uhr begann der Einmarsch in Dånemark, der
gliicklicherweise fast kampflos erfolgen konnte, da die dånische Regie
rung im Laufe des Tages Schiessverbot erlassen hatte.
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C Es darf angenommen werden, dass die Schwierigkeiten
beim Aufhischen der ersten Ausstattung warscheinlich nicht
eingetreten wåren, wenn der Chef der W.V. X in das Unter
nehmen Weser- Ubung-Siid eingewiesen worden wåre. (Vergl.
S. 2).6)

s
Da Dånemark der deutschen Besetzung keinen Wider

stand leistete, wurde ihm am 9. 4. 40 deutscherseits die
staatliche Selbståndigkeit zugesichert. Dånemark nimmt
daher, verglichen mit den iibrigen besetzten Gebieten, eine
Sonderstellung ein. Aus der Souverånitåt Dånemarks folgt,
dass die deutschen Besatzungsdienststellen wirtschaftliche
Massnahmen und Wiinsche gegeniiber der dånisehen Regie
rung niemals erzwingen, sondern hochatene auf diploms
tischem Wege erreichen kormen. Daraus ergibt sioh zugleich,
dass der Intendant beim Befeblshaber der deutschen Trup
pen in Dånemark bei der wirtschaftlichen Ausnutzung des
Landes Dånemark ungleich groaseren Schwierigkeiten gegen
iibersteht, als dies in den besetzten Gebieten Norwegen,
Niederlande, Belgien und Frankreich der Fall ist, und dass
er stets gezwungen ist, mit grossem diplomatisehen Geschick
vorzugehen.
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Daratellung der Tii.tigkeit sowie wichtiger Ereignisse und Massnahmen

Der weitere Verlauf der Besetzung Diinemarks. Aufbau und gegenwiirtige
Organisation der deutschen Heeresverwaltung in Diinemark.

Am. 9. 4. 40 veranlasste der Korpsintendant zunåchst, dass die
- oben bereits erwåhnten - 4 Lkw mit 2 Tagessatzen Verpfl.egung
fiir die Luftlandetruppen und Fallschirmjåger nach Aalborg abgingen.
Ferner liess er den in Elmsborn stehenden V.-Zug sowie einen der
in Liibeck stehenden V.-Zlige ebenfalls nach Aalborg und einen wei
teren nach Kolding abrollen. Die beiden iibrigen, in Lilbeck stehenden
V.-Zlige wurden dann spåter, als Gewissheit iiber den ordnungemås
gigen Betrieb der F åhre Warnemlinde-Gedser bestand, nach Kopen
hagen geleitet.

Im iibrigen sah es der Korpsintendant nunmehr als seine
vordringlichste Aufgabe an, Verpfl.egungsdienststellen, iiber das ganze
Land verteiIt, einzurichten, um so die Versorgung der Truppe sicher
zustellen.

Die fiir Verpfl.egungsausgabestellen in Frage kommenden Ortschaf
ten hatte der Intendant bereits bei seinen Planungen in Berlin auf
der Karte ausgesucht und zwar waren dies:

l. auf Jutland: Kolding, Silkeborg, Holstebro und Aalborg,
2. auf Seeland: Kopenhagen und Naestved.

FUr die Wahl dieser Orte waren in erster Linie -Verkehrsrttck
sichten bestimmend gewesen: giinstige Lage im Eisenbahnnetz, Nach
schubmoglichkeit auf dem Seewege sowie vor al1em der Grundsatz,
dass der Weg der Truppe zur nachstgelegenen Verpfl.egungsausgabe
stelle nicht weiter als 70 km betragen sollte.

Der Korpsintendant gab daher am 9. 4. 40 dem Verpfl.egungsamt
341 (Korpsverpfl.egungsamt) den Befehl, sich sofort nach Kolding in
Marsch zu setzen und nach Eintreffen je eine AusgabesteIJe in Kolding
und in Silkeborg einzuricbten. Die Ausgabestellen sollten am 13. 4. 40
ausgabebereit sein.

Das Verpfl.egungsamt 240 der 170. Division soUte Ausgabestellen
in Holstebro und Aalborg einrichten und die Verpfl.egungsausgabe
fur die Il. Schlitzenbrigade und die Panzerabteilung Vo1kheim mit
libernehmen. Alle siidlich der Linie Herning - Silkeborg liegenden
Truppen der 170. Division einschliesslich des Divisionsstabes in Viborg
sollten jedoch durch das Korpsverpfl.egungsamt 431 versorgt werden.
Im ubrigen wurde in der Folgezeit die Ausgabestelle des Verpfl.egungs
amtes 240 in Aalborg durch den Intendanten der Il. Schlitzenbrigade
kontrolliert und betreut.

Das Verpfiegungsamt 235 der 198. Division erhielt schliesslich
den Auftrag, in Kopenhagen und in Naestved Verpfiegungsausgabe
stellen einzurichten.
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Erfahrungen, Abanderungevorechlåge
(auch Hinweise auf Anlagen)

Es bereitete iiberaus grosse Schwierigkeiten, das aus
gedehnte Land mit den wenigen zur Verfligung stehenden
Verpflegungsamtem zu durchdringen, zumal, da die Aus
stattung der Verpflegungsamter mit Personal, Kraftfahr
zeugen und sonstigem Gerat als vellig unzureichend bezeich
net werden muss. Die Nachschub- und Verpflegungseinrich
tungen des Korps mussten daher fast restlos fur die Divisio
nen, die Schiitzenbrigade und die Panzerabteilung bereit
gestellt werden.

Da die Divisionsverpflegungsamter meist 2-3 Ausgabe
stellen einzurichten haben, wird es ftir unbedingt erforderlich
gehalten, dass die Verpflegungsåmter mindestens mit 9
Bearuten sowie 10 Unteroffizieren und 26 Mann ausgestattet
werden. Von den 9 Beamten miissen 3 als Leiter von Aus
gabestellen geeignet sein, wåhrend sich unter den Mann
schaften ein Fleischer und mindestens 6 gewandte Schreiber
(fUr das Anweisebiiro) befinden sollen. Der Vorsteher eines
Verpflegungsamtes muss unbedingt auch im Kassenwesen
ausgebildet sein.

Auch die Ausstattung mit Kfz. ist erfahrungsgemåss
zu gering. Es werden fiir jedes Div. Verpfl. Amt benotigt:
mindestens 9 Lkw (alles 3,5 - 4 t) mit Planen, sowie ein
schneller Wagen zu 1-2 t, 2 Pkw und l Krad mit
Beiwagen. Ferner wåre es sehr sweckmsssig, wenn die
Verpflegungsamter åhnlich wie die mot. Backerei-Komp.,
iiber einen Omnibus fiir ca 30 Personen verfligen wiirden.

Bemerkungen
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Erfahrungen, Abånderungsvorschlåge
(auoh Hinweise auf Anlagen) Bemerkungen

C Der Omnibus miisste mit einer guten Radio-Emp
fangsanlage ausgestattet sein, damit das Personal Ge
legenheit hat, die neuesten Meldungen und Nachrichten
von anderen Kampfabschnitten abzuhoren, was erfahrungs
gemass ganz ausserordentlich zur Hebung der Stimmung
beitragt.

Da die Verpflegungsåmter erfahrungsgemåse, wie schon
erwåhnt, meist 2-3 Ausgabestellen einrichten miissen, ist
es ferner unerlåsslioh, die Verpfiegungsamter mit einer dop
pelten Gerateausstattung, insbesondere mit 2 Dezimalwaagen
und doppeltem Fleischereigeråt zu versehen.

Auch die Bewaffnung des Personals bei den Verpfie
gungsdienststellen muss als unzureichend bezeichnet werden.
Besonders im Polenfeldzug hat der Korpsintendant erkennen
miissen, wie gross die Gefahr ist, dass Verpflegungslager von
feindlichen Banden angegriffen und beraubt oder ange
ziindet werden. Es ist daher notwendig, dass die Verpfie
gungs åmter ansser mit Karabinern, mindestens mit 2I.M.G.
sowie mit Handgranaten und ausreichender Munition be
waffnet werden. Von den Mannschaften miissen mindestens
3 Mann ausgebildete M.G.-Schiitzen sein, wshrend die
iibrigen Mannschaften ebenfalls standig im Gebrauch des
I.M.G. zu iiben sind.

Ferner muss schon bei den Planungen fur die Besetzung
eines fremden Landes dafiir gesorgt werden, dass sowohl die
Intendanten als auch die Verpflegungsdienststellen Stadt
plane von solehen Ortschaften erhaJten, die spater als Ver
pflegungsausgabestellen in Betracht kommen. Hierdurch
kann den Verpflegungsdienststellen das Zurechtfinden in
fremden Ortschaften und das Aufsuchen geeigneter Aus
gabestellen ganz wesentlich erJeichtert werden.

Es empfiehlt sich weiterhin, den Verpflegungsåm
tern ein grosses Stallzelt (fur 48 Pferde) mitzugeben, da
dieses sowohl zur Lagerung von Futtermitteln als auch
zur Unterbringung von Mannschaften ganz vorziiglich
geeignet ist.

Schliesslich halt es der Korpsintendant fur zweckm åssig,
wenn die Verpflegungsåmter mit etwa 20 Aluminium
Schildern in Form von Pfeilen (sowie mit 4 rechteckigen
Schildern) mit der Aufschrift "Zum Verpflegungsamt" und
"Zur Verpflegungsausgabestelle" (schwarze Schrift auf
weissem Grund) ausgestattet wiirden. Die Schilder miissen
mit Lochem versehen sein, damit man sie mittels Drahts an
Zufahrtsstrassen oder auch innerhalb von Ortschaften an
gut sichtbarer Stelle (an B åumen, Wegweisern usw.) befesti
gen kann, um so den V.-Trossen das Auffinden des Verpfie
gungsamtes bezw. der Ausgabestelle zu erleichtern. 3-4
Pfeile mussten phosphorizierend sein, damit sie auch nachts
erkennbar sind.

Beziiglich der Ausstattung der bespannten Båekerei
Kompanien sei bei dieser Gelegenheit erwåhnt, dass die
bespannten Båckerei-Kompanien mit einem einzigen Was-
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Durch fernmiindliche Riicksprache mit Verpfiegungsamt Rostock
sorgte der Korpsintendant daftir, das II./J.R. 305, das ohne Fahr
zeuge, aber mit Feldkiiche und Bespannung auf Dampfer "Stadt
Danzig" nach Bornholm verladen wurde, 5 weitere Tagessåtze einschl.
Fleisch, Brot, Tabak und Alkohol mitbekam.

Inzwischen hatten das Hoh. Kdo XXXI und die 198. Division
ihren Sitz in Kopenhagen genommen (Hotel D'Angleterre bezw. Hotel
Phonix). Der Korpsintendant hingegen begab sich zunåohst noch nicht
nach Kopenhagen, sondem trat am 10. 4. 40, von Flensburg aUS
kommend, zuerst eine Fahrt durch Jiitland an, um die ordnungs
måssige Einrichtung der Verpfl. Dienststellen zu iiberwachen.

1.) In Kolding wurde eine grosse, leer stehende Stahlbandfabrik
erkundet, die fiir die Einrichtung von Lagerråumen und einer
Verpfiegungsausgabestelle vorziiglich geeignet war. (Gleis
anschluss!) Ausserdem wurde hier noch eine grosse Scheune
zur Lagerung von Heu gebaut.

2.) In Silkeborg wurden nach miihevollen Suchen ein Bahnhofs
giiterschuppen (Gleisanschluss!) und zwei grosse holzerne
Lagerhallen ansfindig gemacht.

3.) In Holstebro wurden auf dem grossen Ausstellungsgelånde
samtliohe Schuppen, die fiir Viehauktionen bestimmt sind, in
Anspruch genommen. Gleisanschluss ist vorhanden.

4.) In Aalborg wurde ein Hafengiiterschuppen mit Gleisanschluss
erkundet, sowie ein Heuschuppen von einer groseeren Firma
ermietet.

Am 12. 4. 40 begab sich der Korpsintendant nach Kopenhagen.
Hier musste er leider feststellen, dass die 198. Division ihr Verpfle
gungsamt 235 noch nicht nachgezogen hatte, sodass die Verpflegungs
ausgabe zum Teil aus den Ziigen heraus erfolgen musste. Erst in den
nåchsten Tagen richtete die 198. Division an den befohlenen Punkten
Verpflegungsdienststellen ein und zwar wurde

5.) in Kopenhaqen ein grosset massiver Giiterbahnhofsschuppen
als Ausgabestelle eingerichtet. Ferner wurden hier ein grosser
Speicher auf dem Scblachthof nebst eingez åuntem Lager
platz fiir Rauhfutter, sowie 2 grosse Hafenspeicher im Frei
hafen ermietet.

6.) In Naestved konnten nirgends geeignete Råume erkundet
werden. Es wurde daher sofort ein Schuppen mit beidersei
tigen Rampen und 8 Ausgabetoren aufgebaut. Gleisanschluss
ist vorhanden.

Im iibrigen hatten sich die d ånisehen Kommunalbehorden beim
Einrichten der Verpfiegungsdienststellen iiberall recht behilflioh und
entgegenkommend gezeigt. Schliesslich wurden in der Folgezeit noch
zwei weitere Verpfiegungszweigstellen eingerichtet:

7.) In Frederikshavn (Anfang Mai 1940 in einem Bahnhofsgiiter
schuppen, sowie Lagerråume in einer grossen MiihJ~). Diese
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C serwagen erfahrungsgemåss nicht auskommen kdnnen. Es
wird daher vorgeschlagen, die bespannten Båckerei-Komp,
mit einem zweiten Wasserwagen auszustatten.

Der Korpsintendant hat - insbesondere in Polen - die
Erfahrung gemacht, dass zur Verhinderung von Diebståhlen
und Sabotageakten die gewissenhafte Bewachung der Ver
pflegungsdienststellen unerlåsslich ist, Beim Einrichten
einer neuen VerpflegungsausgabesteJle muss diese sogleich
nach Beziehen der Råume einen sog, Wachplan mit Strei
fenskizze entwerfen, auf der såmtliche Gebåude, Tore und
Umzii.unungen aufgefiihrt sind. Die genaue Beachtung des
Wachplanes ist von den Beamten standig zu kontrollieren.

Wåhrend des Polenfeldzuges hatte der Korpsintendant
festgestellt, dass Wachkommandos nicht einschritten, wenn
Kameraden anderer Truppenteile Tiiren erbrechen, um
Hafer oder andere Lebensmittel zu stehlen. Den Wachkom
mandos muss daher eingeschårft werden, dass auch Ein
bruchsversuche von Seiten anderer Truppenangehdriger
mit allen MitteIn zu verhindern sind.

Beim Einrichten der Verpflegungsausgabestelle in
Naestved wurde leider versiiumt, einen Keller zum Auf
bewahren von Lebensmitteln zu bauen. Wenn auch bisher
ein Verderben von Lebensmitteln nicht vorgekommen ist,
so hatte doch der Korpsintendant im Polenfeldzug die Er
fahrung gemacht, dass es ausserordentlich zweckmassig ist,
selbst bei provisorischen Verpflegungsbauten einen Vorrats
keller anzulegen. Dabei kann dieser in einfachster Weise,
megliehat dicht neben der Ausgabestelle errichtet werden,
indem man einen Graben von etwa 3 m Breite, 50 cm Tiefe
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Verpflegungsausgabestelle wurde erforderlich, weil die bisher
im Raum von Frederikshavn untergebrachte volimotorisierte
Schiitzenbrigade Il am 13. 5. 40 durch Landesschiitzen der
160. Division abgelOst worden war. Diesen Landesschiitzen
standen aber nur pferdebespannte Fahrzeuge zur Verfligung,
sodass nunmehr fur den Standort Frederikshavn der Weg zur
Verpflegungsausgabestelle in Aalborg zu weit geworden war.

8.) In OksbOl (allerdings erst Ende Juli 1941 eingerichtet)....

1) Tallet refererer til originaldokumentet. Her trykt som s. 70.
2)>> »1) » l)>> l») 82.
3)) l) l) l) l»») l) 81.
4)) l) l) l) Ikke trykt her.
5) I) »» l) l»)>>

a) J »» l) Her trykt som s. 71.
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12

C und 50 m Lange aushebt, hieriiber eine Art Holzbaracke von
2 m Hohe errichtet und sodann Seitenwånde und Dach mit
Erde umgibt. Es darf jedoch nicht velgessen werden, Ent
luftungsechåchte einzubauen....
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40.

Skrivelse fra general Jodl angående indskrænkning af forhudet mod

afsejling af krigs- og handelsskibe fra Danmark og Norge.

16. marts 1940.

Geheime Kommandoøache - Chef Sache - Nor dorch Offizier1)

OBERKOMMANDO DER WEHRMACHT
WFA/Abt. L Nr. 22102/40 g. K. Chefs (IV)

Bes.: OKW/WFA/Abt. L Nr. 22092/40 g. K.
Chefs. (IV) vom 12. 3. 1940, Anlage 2.

Beir.: Aus1aufverbot fiir Kriegs- und Handels
sohiffe.

Berlin, den 16. 3. 1940.

8 Ausfertigungen.
6. Ausfertigung.

Das in den "Besonderen Anordnungen fur Fall Weseriibung" (Anlage 2 der Bezugs
verfiigung in ZifEer 10)2) angeordnete Auslaufverbot von Kriegs- und Handelsschiffen nach
dem Ausland wird dahingehend eingeschrånkt, dass amerikomischen. Schiffen das Auslaufen
nicht zu verwehren ist,

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmaoht.

1. A.

Jodl.

Verteiler:

Gruppe XXI
O.K.R.
O.K.M.
Ob.d.L.
Chef L
L IV

1. Ausfertigung
2.
3.
4.
5.
6.

Uriter Bezug auf den unter WFA/Abt. L Nr. 22095/40 g. K. Chefs. (IV) von 14.3.40
iibersandten Auszug der Bezugsverfugung:

A Ausl/Abw 7. Ausfertigung
Wi Rii Amt 8.

1) Aktstykke nr. 40 bærer generalerne Kesselrings og Warlimonts egenhændige signaturer.
a) Jfr. A. nr. 28.
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41.

Skrivelse fra forsvarsøkonomi- og rustningskontoret angående de økonomiske

krav, som må stilles i forbindelse med okkupationen af Danmark og Norge.

18. marts 1940.

Geheime Kommandosache - Chef Sache - Nor dorch Offizierl )

WEHRWIRTSCHAFTS· UND ROSTUNGSAMT

Stab 56/40 q.Kdo«.•Oheis.

An
WFAjL

Berlin, den 18. Marz 1940.

1. Ausfertigung.2)

Å. Fiir die Ausnutzung der Lander Dånemark und Norwegen fur die deutsche Kriegswirt
schaft halt Wi Rii Amt die Durchsetzung der nachstehend aufgefiihrten Forderungen
durch die deutschen politisehen Bevolmiichtigten bei den Regierungen der beiden Lander
flir erforderlich.

Die in Ziffer I aufgefiihrten allgemeinen Forderungen dienen nur mittelbar
riistungswirtschaftlichen Zwecken, ihre Erfiillung ist jedoch eine unerliissliche Voraus
setzung fiir die Åusnutzung der riistungswirtsehaftlieh bedeutsamen Industriezweige
und fiir die dringend gebotene Entlastung der deutsehen Kriegswirtsehaft von der Ver
Borgung der beiden Lander mit Wirtsehaftsgiitern, die im Reieh nur in begrenztem
Umfange zur Verfiigung stehen.

L Forderungen ollqemevner Art.

1.) Einwirkung auf die Regierungen von Dånemark und Norwegen
a) zur ungestorten Inganghaltung des Wirtsehaftslebens,
b) zur Ingangsetzung aller Massnahmen, die geeignet sind, die Ersehiitterung

des Wirtsehaftslebens abzumildern, die sieh aus der nunmehr zu erwartenden
weitgehenden Absperrung von westliehen Zufuhren und dem weiteren Um
stand ergeben wird, dass ein Ersatz dieser Zufuhren aus den anderen skandi
navisehen Lånderri und aus Deutsehland nur in begrenztem Umfange moglich
sein wird.

2.) 1m einzelnen werden Massnahmen der Landesregierungen auf folgenden Gebieten
zu treffen sein:

a) Inganghaltung der Versorgungsbetriebe.
b) Offenhalten der Handelsgeschiifte, insbesondere soweit sie der Versorgung der

Bevolkerung mit Gøgenatånden des taglichen Bedarfs dienen, und der Banken.
c) Inganghaltung der iibrigen gewerblichen Betriebe.
d) Beschrånkung der Abgabe von Waren des tiiglichen Bedaris (Vorausmass

nahmen fiir die Warenbewirtsehaftung) und Massnahmen gegen unbereeh
tigte Zurilckhaltung soleher lWaren.

e) Verbot von Preiserhbhumqen:
f) Seharfe Strafbestimmungen flir"Gewalttaten und Sabotaqeakie, die eine Storung

des Wirtsehaftslebens hervorzurufen geeignet sind.
g) Verpfliehtung zur Erriehtung eines Werkschutzes fiir alle versorgungswiehtigen

und sonst von deutseher Seite fiir sehutzbediirftig orklårten Betriebe,
h) Sieherung des Arbeitsfriedens.
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i) Schutz der lT'iihrung, Annahmezwang fiir Reichskreditkassenecheine zum fest
gesetzten Umrechnungskurs und Verhinderung von Spekulationen.

k) Ausfuhrverbot nach den feindlichen Lånderri unter gleichzeitiger Zurver
fiigungstellung fiir die Feindstaaten bestimmter Giiter gegen Bezahlung,
soweit dies deutscherseits gewiinscht wird; vorlåufige Beschriinkung der
iibrigen Ausfuhren bis zur weiteren Klarung der Verhåltnisse, besonders
der Versorgung des Landes selbst.

l) Alsbaldige Inkraftsetzung einer behordlichen Regelung der Warenbewi1'tschaf
tung mit dem Ziel sparsamster Verwendung aller Mangelgiiter (insbesondere
BetriebsstofIe, Getreide, und Futtermittel, Textilwaren, Kolonialwaren, Seife,
Kohle).

Besondere Bedeutung kommt hierbei einer scharfen Streckung der
vorhandenen TreibstofIe zu, da diese Stoffe in nennenswertem Umfange
aus dem Reich nicht zugefiihrt werden konnen. So wird sich z-B. weitgehende
Stillegung der mit Dieselol betriebenen diinischen Elelctrizitiitswerke nicht
vermeiden lassen .

FUr Einzelheiten dieser Forderungen steht der V. O. OKW/Wi Rii Amt bei der
Heeresgruppe XXI mit den Erfahrungen und Unterlagen, die aus der bisherigen
Besetzung fremder Gebiete gewonnen sind, zur Verfiigung.")

II. Rustungswirtscha/tl1'che Forderungen.

a) Norwegen. Die norwegische Industrie ist - soweit sie nicht der unmittelbaren
Volksversorgung dient - in ihren wesentlichsten Zweigen fiir die deutsche
Riistungsindustrie von ganz besonderer Bedeutung. Ihre Erzeugung muss auf
dem schnellsten Wege - soweit dies nicht schon bisher der Fall ist - der
deutschen Riistungsindustrie zugefiihrt bezw. dieristbar gemacht werden.

Insbesondere kommen hierfiir nachstehende Industriezweige in
Betracht: Bergbaubetriebe ZU1' Forderung von:

Kupfererz
Zinkerz
Nickelerz
Titaneisenerz
Wolframerz
Molybdånerz
Silbererz
Schwefelkies

Hiutenbeiriebe zur Erzeugung von:

Tonerde
Aluminium
Kupfer
Zink
Nickel

Chemiselie Betriebe zur Erzeuqunq von:

SprengstofIen
synth. StickstofI, KalkstickstofI,
Superphosphat
Kalziumkarbid
Natriumprodukten

TVerke der Riistungsinclustrie

lVerften



93

Kra/twerke
besonders diejenigen Kraftwerke, von deren Stromlieferungen die Werke
der oben genannten Industriezweige abhångig sind.

Die Produktionsfåhigkeit dieser Industriezweige muss auch wåhrend der Daner
der Besetzung in mdglichst grossem Umfange aufrecht erhalten werden. Eine
gewisse Hilfestellung a~~ dem Reich zur Uberwindung der durch die Abschnlirung
der englisehen bezw. Uberseezufuhren zu erwartenden Produktionshemmnisse
wird gelegentlich erforderlich sein.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Sicherstellung aller Vorråte auf dem
Gebiet der Rohstoffindustrien , die zu wesentlichen Teilen auf Ubersee-Einfuhren
basieren.

b) Diinemark. Flir Dånemark gelten die Ausfiihrungen flir Norwegen entsprechend.
Zur Ausnutzung fiir die deutsche Riistungsindustrie kommen dabei insbesondere
nachstehende Industriezweige in Betracht:

Ohemische Betriebe zur Erzeugung von:
Sprengstoffen
Superphosphat

Werke der Rustungsindustrie (einschl. Schiffsmaschinenbau):

Wer/ten
Ferner die Kryolithra/lination Kopenhagen

Kra/twerke

Besonders diejenigen Kraftwerke, von deren Stromlieferung die Werke
der oben genannten Industriezweige abhångig sind.

B. Flir die Durch/uhrung der Massnahmen zur Ausnutzung der Lander D ånemark und
Norwegen fiir die deutsche Kriegswirtschaft im Sinne der unter A. gestelIten Forderungen
halt Wi Rii Amt folgende Regelung fiir erforderIich :

Vordringlic7~e Au/gabe ist zunåchst die Erkundung bezw. Feststellung
a) der z. Zt. bestehenden Lie/erfahigkeit der Werke basierend auf dem Umfang der

Vorrate an Rohstoffen, Halbzeugen bezw. Vorprodukten und an Betriebsmitteln,
b) der Transportverhaltnisse unter den durch die Kriegslage gegebenen Voraussetzungen,
c) der Lage auf dem Arbeitsmarkt,
d) iiber die Leitung dieser kriegswichtigen Werke und ihre Zuverlåssigkeit fiir die

Erteilung von Auftrågen aus dem Reich, wobei sofortiger Ersatz der Leitung dann
erforderlich ist, wenn sie sich in Handen von Angehorigen der Feindstaaten befindet.

e) der Notwendigkeit eines Werkschutzes, insbesondere zur Abwehr von Sabotage, die
bei der engen Verflechtung dieser Industrien mit englisehen und franzosischen
Interessen von den Westmachten in groaserem Umfange mindestens versucht
werden wird.

Die Durchfiihrung dieser Aufgaben der Produktionserkundung und -sicher
stellung im Sektor der angefiihrten Industriezweige ist - entsprechend ihrer Bedeutung
fiir die deutsche Riistungswirtschaft - der rustungswirtschaftlichen Organisation des
OKW zu iibertraqen, die in ihren, den Kommandobeborden der Besatzungstruppen
beigegebenen Wehrwirtschafts-Offizieren dafiir vorgebildete und mit den entsprechenden
Unterlagen versehene Organe besitzts). Ein Teil der Aufgaben kann zudem ortlieh nur
in enger Zusammenarbeit mit den Dienststellen der Besatzung gelost werden. Zu ihrer
Durchfiihrung bedarf es bei der verstreuten Lage und oft schwierigen Zugånglichkeit
der einzelnen Anlagen eines Rlickhaltes bei den Besatzungstruppen.
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Die Leitung dieser Au/gaben liegt zuniichst in den Hånden des dem Befehlshaber
der Gruppe XXI wie dem deutschen zivilen Bevollmiichtigten gleicherweise zugeteilten
Verbindungs-Offiziers des OKW fiir die wehrwirtschaftlichen Belange, der iiber das
erforderliche Materlal hinsichtlich des deutschen Bedarfs und der Deckungsmoglich
keiten aus diesen Låndem verfiigt.

Die Durch/uhrung der Einschleusung dieser Produktion in die deutsche Riistungs
wirtschaft bleibt Aufgabe des Zivilbevollmåchtigten bezw. der ihm hierfiir zugeteilten
Organe.

Hierbei ist in erster Linie Anpassung des deutsch-norwegischen bezw. deutsch
dånisehen Aussenhandels an die bestehenclen Handelevertråge und Sicherstellung des
Zahlungsverkehrs im Hinblick auf die vermehrte Einfuhr aus Norwegen und Dånemark
herbeizufiihren. Weitere Aufgabe ist die Auswahl deutscher Handelspartner, die Herboi
fiihrung von Vertragabschliissen u. a.

Thomas. [?]

l) Aktstykke nr. 41 bærer general Warlimonts signatur med datoen IS. marts. Desuden findes der for
skellige håndskrevne notitser i marginen, for hvilke der nedenfor redegøres.

2) Håndskrevet tilføjelse.
3) Ved afslutningen af dette afsnit er tilføjet med håndskrift: Wer ist an die Truppe fur einstuieiliqe

Sojortmassnohsneti bejohlen?
J) I marginen er med håndskrift tilføjet: Weitere Eassumq, die die Leitung diesel' Idassnahmeti den

Bevollmlichtigten iiberllissl. Ihnen toerden zur praletisehen. Durchfiihrung Organe des OKW (lVi
Rii A) zur Ver/iigung ges/elit .

42.

Ordre fra general Himer angående opstilling af hjælpetropper.

19. marts 1940.

Geheime Kommandosache - Chersachel

RORERES KOMMANDO z. b. V. XXXI
la Nr. 19/40 g. Kdos. Chefs.

An
O. K. H.fA. H. A.
z. Hd . Oberstltn. i. G. Koehler.

H. Qu., den 19. 3. .JO.

3 Ausfertigungen.
2. Ausfertigung.

Das Kommando bittet, zur Entlastung der in Jiitland einriickenden Truppen um
Bereitstellung folgender Hilfstrupps oder Truppenteile des stellv. Gen. Kdo. X.:

1.) 7 Absperrtruqrps, Stårke je l~Offz., l Feldw., 15_Uffz. uncl Mann, Bewaffnung Gewehr.
Aufgabe: SchJiessen der Grenze nach Grenziiberschreitung.
Greifbar: W-Tag, W-Zeit, Flensburg.

2.) 2 Kompanien zur Ubernahme der Bewachung wichtiger grenznahen Objekte (Uber
gange und bes. Anlagen).
Greifbar alarmbereit: W-Tag, W-Zeit, in Flensburg.



95

3.) 1 Btl. 1 Baur.
Greifbar (alarmbereit): W-Tag, W-Zeit in Flensburg.
Aufgabe: a) Abriegeln gegen Sonderburg wåhrend des Durchstossens der mot. Voraus

truppen nach Norden,
b) danach Ausschaltung von Sonderburg.

4.) 3 Pi. Ziige (1 komp.) megliehat auf Lkw.
Aufgabe: Betelligung und Aufråumen grenznaher Sperren wåhrend des Einmarsches

und Vorstosses der mot. Voraustruppen.

5.) 1 Komp. einer E]. Abt. fiir Beweglichmachung der ID Grenznåhe eingesetzten Truppen.
G.reifbar (alarmbereit): X-:--1, 12,00 in ihrem Standort.

6.) 12 geliindekundige Fiihrel': (moglichst langer dienende Soldaten)
9 fiir Gegend Flensburg,
3 fiir Gegend siidl. Tondern.

Abrufbereit: X-:--1, 12,00 in Flensburg.

7.) 2 Bahnhot-Kontrollfrupps, Stårke je l Offz., 3 Uffz., 6 Mann fiir Kontrolle der Zlige
und des Bahnhofs-Verkehrs in

Bahnhof Harrisleefeld (westl. Flensburg) und
Bahnhof Siiderliigum.

Abrufbereit: X-:--1, 12,00 in Flensburg.

Einweisung, Auftragserteilung und Inmarschsetzung zeitgerecht durch Hoh, Kdo.
XXXI.

Das Kdo. muss besonderen Wert darauf legen, dass die Bereitsstellung unter anderem
Vorwand (z. B. "Lehrgang") erfolgt, so dass die Eingeteilten und die mit der Bereitstellung
beauftragte Dienststelle bis zur Einweisung durch das Hoh, Kdo, XXXI keine Anhalts
punkte fiir die tatsåchliche Verwendung erhalten.

FUr das Hohere Kommando XXXI

Der Chef des Generalstabes.

Himer.

Yerteiler:

OKR/AHA. - 1. Ausf.
Ic/A. O. - 2.
la - 3.
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43.

General v. Kaupischs korpsbefaling nr. 3 med l bilag angående

Danmarks besættelse.

21. marts 1940.

Ahschrift.

Chefs8che1)

HORERES KOMMANDO z. b. V. XXXI
la Nr. 123/40 g. Kdos. Oheje.

Vor [eindlichem. Zugriff mit allen Anlagen so
fort vernichten!

H. Qu. den 21. 3. 1940.

30 Ausfertigungen.
- Ausfertigung.

Korpsbefehl Nr. 3.

I. Falls der Fiihrer die Besetzung Dånemarks anordnet, gilt der folgende Befeh!.

II. Au/gabe des Hbheren. Kommandos XXXI ist es, Dånemark iiberraschend und
soweit als irgend moglich friedlich zu besetzen. Etwaige Gegenwehr der
dånisehen Wehrmacht ist riicksichtslos zu brechen.

III. Moglichkeiten feindlicher Abwehrmassnahmen siehe AnI. 1.

IV. Fiihrung und Verhalten der Truppe, besonders in der Unterkunft bis auf
weiteres kriegsmåssig.

Mit englisehen Fliegerangriffen ist jederzeit zu rechnen.

V. Das Unternehmen (; Weserilbung Sild") beginnt ilber/allartig
am . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tag ("Wesertag")
um Uhr ("Weserzeit") Uhrvergleich:

Deutscher
Rundfunk.

Au/gabe aller Teile ist es, die Operation durch kiihnes, entschlossenes Handeln in
einem Zuge vorwårts zu reissen und sie nicht vor Abschluss aller gestelIten Anfgaben zum
Stillstand kommen zu lassen.

1.) Die verst. 198. In/. Div. besetzt Seeland.
Der Besitz dieser Insel mit Kopenhagen und dem Hauptteil der danisehen Wehrmacht
ist Voraussetzung fur die Beherrschung der Durchfahrten durch den Sund und den
Gr.-Belt und fur die Befriedung Dånemarks.
Hierzu landen iiberraschend zur ",Veserzeit":

a) In Kopenhaqen: l verst. Bat!. mit Funkgeriit (auf "Hansestadt Danzig" ab Trave
miinde).
Zweck dieser Landung ist, der Forderung des deutschen Gesandten besonderen
Nachdruck zu geben.
Das Batl. richtet sich hierzu sofort zu långerer Verteidigung ein und zwar entweder
im Umkreis der Landungsstelle oder nach Uberrumpelung der Wache in der Zita
delle (Kastelett). (Erkundungsergebnisse werden noch mitgeteilt).

b) In Gedser von Warnemiinde aus auf 2 Fåhren:
l verst. Batl., dabei l M.G.K. mot., (teiIs verlastet, teils mot., Teile Inf. auf

Rad).
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In Gedser sofort Fiihren und Schiffe beschlagnahmenl
Die auf den ersten beiden Fahren verladenen beweglichen Kråfte gewinnen so schnell
als moglich Vordingborg. Sie verhindern, dass die Briicken siidlich Vordingborg
zerstdrt werden. Hierzu Verhandlung mit dem Kommandanten von Vordingborg;
es komnit darauf an, Zeit zu gewinnen.

c) In Korsor von Kiel aus mit Unterstiitzung von Seestreitkraften:
Div. Kommandsur mit Teilen des Stabes,
l Regts. Stab,
l verst. Batl.,
Funkgeråt.

Aufgabe: Rasch einen Briiokenkopf bilden, alle verfiigbaren Fahren und Schiffe
beschlagnahmen und damit das Uhersetzen der mit Seetransportstaffel von Kiel
nach Korser folgenden Teile gewåhrleistcn.
Aufklårung auf Ringsted, Roskilde.

d) Au] der Insel Eimen. in Nyborg von Kiel aus mit 2 M-Booten, l Dampfer ("Claus v.
Bevern"):

Einige Schiitzenziige (rund 150 Mann).
Diese besetzen und halten gegen etwaige Angriffe den Hafen, beschlagnahmen
sofort Fåhren und Schiffe und verhindern das Auslaufen von Schiffen, sowie
Zerstorungen kriegs- und handelswichtiger Anlagen durch die Dånen.

Es talgen:
a) Nach Korsor: Bewegliche KrMte (l M.G. BatI., (ohne l Kp.)

l Pz. Abw. Kp.,
l Pi. Kp. auf Lkw.,
Teile Div. Stab).

l verst. Inf. Regt. (Zusammensetzung fur Seetransport)
auf SeetransportstaUel (Dampfer Leuna, Buenos Aires, Oordova, Entrecios)
von Kiel. (Verladebeginn W-Tag, 4.00 Uhr, Schleuse Holtenau).

b) Rest der Div. (l Inf. Regt., ht. Regt. (ohne l Abt.), Restgruppen der Seetrans
portstaffel, rtickwårtige Dienste, soweit unbedingt benotigt),
uber Gedser.

Sollten die Briicken siidl. Vordingborg zerstort sein (sofort Funkmeldung
an 198. Div. durch die bei Gedser gelandeten Truppenl), so besetzen die mit
den ersten Fåhren gelandeten Truppen die wichtigsten Punkte von Laaland
und Falster (vergl. AnI. 2).

Die um und siidl. Warnemiinde verbliebenen Teile werden in diesem Falle
zur Verfiigung des Hoh, Kdos. zunåchst nach Gegend Flensburg transportiert,
dann nach Jiitland nachgefiihrt. (Eisenbahnmarsch wird vorbereitet).

Autgabe der in Korser gelandeten Teile ist es, baldigst mit einigermassen
kampfkråftigen Teilen bis in die westliche Verteidigungslinie Kopenhagens
vorzustossen und mit dem in Kopenhagen gelandeten Btl. Verbindung aufzuneh
men. Aufklårung auch gegen die Nordwestfront.

Sollte die Westuont Kopenhagens ernsthaft verteidigt werden, so ist
diese nicht anzugreifen, sondern abzuschliessen.

Einsatz von Bombengruppen wird dann die dånisohe Regierung miirbe
machen.

Verteidigt sich die Festung nicht, so bleibt die Masse der Div. zun åchst
ausserhalb Kopenhagens. Nur etwa l verst. Rgt. (ausgewåhlte Btlne.) halt
sich zum Einmarsch in Kopenhagen bereit; die Verbindung mit dem gelan
deten Batl. ist herzustellen.

Uber etwaige Unterbringung von Truppen in Kopenhagen folgt BefehI.

2.) Zur Besetzung von Jutland werden 2 Angriffsgruppen eingesetzt. Beide stossen so schnell
als irgend moglich nach Nordjiitland vor.

13
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A.) Verst. 170. In]. Div. (Truppen siehe Anlage 5) mit Masse aus dem Raum sudl.
und slidostw. Flensburg iiber die Linien

Apenrade-Tondern,
Kolding-Aa-Konigsau ("Kongeaa") Abschnitt au! Viborg, Aalborg und Skagen.

Schsoerpunk: bis Vejle rechts, dann Richtung Viborg, Aalborg.

a) Entscheidend fur das Gelingen der Aufgabe der 170. Div. sind:
aa) die schnel1e Uberwindung der zur Grenzverteidigung eingesetzten dåni

schen Kråfte und jeder Art von Sperrungen;
bb) raseher Durchbruch durch eine mogliche Widerstandslinie am Konigsau

Abschnitt und
cc) der sichere Besitz

des t1berganges iiber den Kl. Belt nach. Filnen bei Middelfart,
von Viborg,
spater Aalborg.

b) Hierzu erreicht die Div. am W-Tag mit An/tingen der mot. Teile die allgemeine
Linie Randers-Viborg-Ringkobing,
mit den nich: mot. und nich: cerlasteten Truppen Gegend Hadersleben und Ripen.
Fal1s die danisehen Bahnen benutzt werden konnen, ist beabsichtigt, diese
Truppen mit Eisenbahntransport nach Norden vorzufiihren. (Wird vorbereitet.)

c) Zur Gewinnung des tJberganges ilber den Kl. Belt landen zur Weserzeit 3 verst.
Komp. mit Pi. Zug und Funktrupp (mit Dampfer "Rugard" und 3 M-Booten,
gesohiitzt durch U-Boot-Jåget und 2 Vorpostenboote) an der Briicke.
Auftrag: Briicke sichcrn, bis Eintreffen der Div. halten und weiterhin besetzen.
Die Div. sorgt daftir, dass rechtzeitig Unterstlitzung des Landekommandos
gewåhrleistet ist .
Sie klart nach Fiinen hinein mindestens bis Odense, megliehat Nyborg auf,

d) Die Div. unterstlitzt erforderlichenfal1s die Schtz. Brig. bei etwaigen K åmpfen,
damit diese Brigade schnel1stens vorwårts kommt.

e) Die Div. besetzt am W-Tag zunåchst Kolding, dann Aarhus und Ringkobing;
sie nimmt am W-Tag in Viborg Verbindung ~t der Scbtz.-Brig. auf;
sie gewinnt spatestens am W + l Tag den Ubergang bei Oddesund und lost
dort die Sicherungen der Schtz.-Brig. ab;
sie beseizt am W + l Tag friih TybOron.
TybOron wird am W + l Tag 8.00 Uhr von Marinestreitkraften angelaufen
und nach See zu gesperrt. Hafenkommandant und Hafenkapitån werden durch
Marine eingesetzt.
Die Div. gewinnt am W + l Tag oder W + 2 Tag Aalborg, Frederikshavn und
Skagen.
l\fit Herausziehen der Schtz.-Brigade ist zu rechnen.

f) Die Besatzung Esbjergs (verst. Kp. des Regts. Goring, vergl. B, c) ist mit Ein
treffen in Esbjerg der 170 Div. unterstel1t.
Bei der mil. und wirtsch. Bedeutung dieser Hafenstadt, die in gunstiger Reich
weite engliseher Luftstreitkråfte liegt, ist Flakschutz moglichst friihzeitig
sicherzustel1en und zwar am W-Tag mit mindestens 2 s[chweren], l l[eichter]
Batt[e]r[ie], ab W-Tag abends mit einer Flak-Abt. (ohne l l[eichte] Battr., die
bei Middelfart verbleibt).
Esbjerg wird ferner am W-Tag, 6 Stunden nach Weserzeit durch Marinestreit
kr åfte angelaufen und nach See zu gesperrt.
Hafenkommandant und Hafenkapitan werden durch Marine eingesetzt.

B.) Verst. 11. Schtz.-Brigade. dem Hoh. Kdo. XXXI unterstel1t, (Truppen siehe AnI. 5)
stosst tiber Padborg-Renz auf Logumkloster durch und gewinnt in einem Zuge
iiber Rodding-Ripen, Herning-Skern mit Masse Viborg und von dort noch am W-Tag
Aalborg.
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Es ist filT das Unternehmen Weserilbung Nord von entscheidender Bedeutung am
W-Tag Aalborg zu erreichen und den wichtigen Lujtstiitzpunkt Aalborg spiitestens
vom Morgen des W + 1 Tag ab dUTch Flak zu sichern.
a) Die Brigade nimmt den weiteren Weg, uro nioht durch den in den ersten Stun

den megliehen Wideratand im Ostteil Jiitlands und bei Tondern Zeit zu verlieren.
b) KampfkriiJtige Teile stossen iiber Holstebro, Struer nordl, des Limfjords auf

Aalborg vor. An der Briicke bei Oddesund sind Sicherungen zu belassen.
e) Esbjerg (Hafsu, Flughafen und KabeIstation) sind so schnell aIs moglich durch

die fur diesen Zweck unterstellte verst. Krad-Schtz. Komp. des Rgts. Goring
zu besetzen. Diese ist mit Erreichen von Esbjerg der 170. Div. unterstellt.
(Vergl. A. f).

d) Am W + l Tag gewinnt die Brigade mit Teilen Frederikshavn, Skagen, Hirs
hals (hier Kabel naoh England und Norwegen!).

C.) Die Il. Schtz.-Brig. hat am W-Tag Yormarschredu,

D.) Trennungslinie zwischen Marschgruppe A (mot.) der 170. Div. und verst. Il. Schtz.
Brig. fur Bereitstellung und Vormarsch (nur:fur W-Tag):
Strasse Husum-Flensburg bis Flensburg Siidwest, aussohl. (Il.) - Flensburg
Westrand (170.) - Harrislee (Il.) - Niehuus (Il.) - BaufeId (Il.) - Strasse
iiber Tinglev nach Rapstedt (Il.) - Aggerschau (170.) - Gotterup (ostw. Toft
lund (Il.) - Rodding (Il.) - Brorup (Il.) - Rindum (ostw.) Grindsted (ll.)
- Brande (Il.) - Ikast (Il.) - Viborg (Westhålfte (ll.).

E.) Filr beide Angriffsgruppen:
a) GrenzilbeTschreitung zur Weserzeit an mindestens 7 Stellen, (Eisenbahn-Pz.

Ziige einschI.)
Offner (durch 170. Div. an 6 Stellen, durch Schtz.-Brig. sudl. Renz) durch
Stosstrupps, soweit vorhanden daniater Pz.-Spåhwagen; dann mot. Teile;
falls erforderlich einige Panzer (Eintreffen BahnhofFlensburg 4.30 Uhr, Bahnhof
Niebiill erst 6.30 Uhr).
Sprengung der grenznahen Ubergånge verhindern!

b) Heranfuhre» der Stosstrupps usw., Bereitstellung der Angriffsgruppen so, dass
t1berraschung qeioahrt bleibt.

c) Eisenbalm-Panzerzilge eintreffen, 5,00 Uhr auf Bahnhof Flensburg und Niebiill
und iiberschreiten zur Weserzeit die Grenze Richtung Kolding und Esbjerg.

d) An den Grenziibergången bleiben Offizierwachen mit besonderer Anweisung
(Befehl folgt) zuriick; sie werden noch am W-Tage durch Offz, Wachen der
Ersatztruppen des X.A.K. abgelost und folgen dann ihren Truppen.

F.) Besetzung wichtiger Stiidte usw., soweit bisher nicht erwåhnt, siehe AnI. 2.
3.) Von der Luftwaffe wirken mit:

a) 2. (H)/IO, dem Hoh. Kdo. XXXI unterstellt;
b) 2 Gruppen des Kampfgeschwaders 4, auf Zusammenarbeit angewiesen,
c) L/Flak 8,

I./Flak 19, (je 3 s[chweren], 2 l[eichten] Batt[erien]) unterstellt (siehe Anlage 5);
d) Luftlandestaffel Aalborg gemåse Sonderbefehl.

Leuchterkenmunqssiqnale miissen uberail bekannt sein!
Zu a) Einsatz fur Aufklårung iiber dem ganzen dånisehen Gebiet. Meldeabwurf

bei Div-Staben und Fiihrern der Voraustruppen, sowie Kennzeichnung der
vorderen Linie dauernd sicherstellen.

Zu b) Kampfgeschwader 4 ist bereit, iiberall, wo es die Lage erfordert, mit iiberle
gener Kraft einzugreifen und etwa aufkeimenden Widerstand zu zerschlagen.
Sollte Einsatz notig werden, so ist die Wirkung des Bombenangriffes scnnell
und riicksichtslos auszuniitzen. Eindeutige Kennzeichnung der vorderen
Linie in diesem Fall.besonders wichtig.
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Zu c) Uher etwaigen Einsatz der Flak-Abt. bis W-Tag folgt BefehI.
Beide Abteilungen stossen mit Weserzeit, den Angriffsgruppen unterstellt,
mit diesen nach Jiitland hinein.

Es sind einzusetzen:
a) I./Flak 8 durch 170. Div. am Wesertag mit 2 s[ch~eren], l l[eichter] Batt[e]r[ie] bei

Esbjerg, mit l l[eichter] Batt[e]r[ie] am Belt Uhergang bei Middelfart,
Ab WesertagabendsdieAbt., ohne die l[eichte] Batt[e]r[ie] bei Middelfart, umEsbjerg.

b) l./Flak 19 durch Il. Schtz.-Brig. spatestens ab W + l Tag friih bei Aalborg. (vergl,
2) B.)

4.) Mitwirkung von Seestreitkriiften siehe Zeittafel AnI. 3. (AnI. 3 liegt dieser Abschrift
nicht bei.)

5.) Hiiufige Meldungen!
Grundsatzlich ist zu melden alle 2 Stunden.
Ausserdem ist so/art zu melden:
a) Durch verst. 198. ts«.

Das Erreichen von Kopenhagen (gesondert ftir Voraustruppen und Div.),
Gedser, Korser und Nyborg,
Ringsted und Vordingborg,
Kjoge, Roskilde, Holbaek, Frederikssund, Helsinger.

b) Durch verst. 170. tn«.
Das Erreichen von Middelfart durch das Landungskdo., von Apenrade, Tondern,
Hadersleben, Kastrup und Ripen,
Kolding und Esbjerg,
Middelfart, Aarhus, Silkeborg,
Viborg, Ringkøbing und Oddesund,
Aalborg und Skagen.

c) Durch verst. 11. Schtz.-Brig.:
Das Erreichen von Logumkloster,
Rip en, Skjern,
Herning, Holstebro,
Oddesund, Viborg, Aalborg.

6.) Nachrichtenverbindungen siehe AnI. 4.
7.) lch befinde mich mit der Fiihrungsgruppe

ab Wesertag -7- 3 in Hamburg (Hindenburgkaserne, Bundesstrasse),
ab Wesertag nachts in Flensburg.

gez. v. Kaupisch.
F. d. R. d. A.
Ulæseligt navn.

Major i. G.
Verteiler:

(Auszug. Urschrift bei Ausf. 14).

1) Til aktstykke nr. 43 hører 4 bilag, men kun bilag l er påtruffet.

Ahschrift.

AnIage l

zum Operationøbefehl (Ziff. Ill).

HOHERES KOMMANDO z. b. V. XXXI
la Nr. 123/40 g. Kdos. Clle/s. Hauptquariier, den 16. 3. 1940.

Moglichkeiten feindlicher Abwehrmassnahmen.

Der Dåne hat seit 1864 keinen Krieg gefiihrt, ist also kriegsungewohnt.
Der Deutsche Soldat ist ihm in jeder Hinsicht iiberlegen, sowohl an kåmpferischer

Einstellung und Draufgangertum, wie an Ausbildung und Bewaffnung.
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Die nachstehend geschilderten Abwehrmassnahmen sind nur dann wahrscheinlich,
wenn die dånisehe Regierung zum Kriege entschlossen ist und die Abwehrmassnahmen
vorbereitet hat.

L) In Seeland:
A. Zur Weserzeit:

a) In Gedser: Zollbeamte und ortliohe Polizei, unter Urnetanden bewafinet U).
Fernsprechverbindung nach Vordingborg und Kopenhagen. Es kommt
darauf an, Warnung zu vorhindem.

b) In Kopenhagen: Mit Gegenmassnahmen (Angriff) der starksten Garnison Diine
marks
(Gen. Kdo., Stab der Seeliind. Div., Leibgarde Rgt., Inf. Regt. l, Garde
Inf. Regt., l FeldartI. Regt., Ing. Regt., Flak mit 2 Abteilungen)
ist, falls die Verhandlungen nicbt zum Ziele fiihren zu rechnen.
Eigenes Verhalten: Verteidigung moglichst in der Zitadelle ("Kastelett").
Kampfgeschwader 4 ist einsatzbereit.

c) In Korsar: Mit bewafineten Zoll- und Polizei Wachen, unter Umstiinden Teilen
eines Batl. L R. 5 (Standort Slagelse) muss gerechnet werden. An der Siid
seite des Hafens 2 9 cm Geschiitze, nordlich Korser (auf Halbinsel Halskov
und siidl. davon) leichte Morser.

B. 1.) Ungunstigstenfalls kann die dånische Fiihrung anstreben, die gelandeten Ein
zelkråfte sofort duroh Angriff vernichten, uro weitere Landungen dadurch
unmoglich zu macben. Da jedooh nach den bisherigen Unterlagen eine Verlegung
der Kopenhagener Truppen in das Innere des Landes nieht stattgefunden hat
und an beweglichen Truppen vorerst nur das Garde Husaren Regt. verfiigbar
soheint, ist z. Zt. der Landung mit iiberlegener Abwehr ausser Kopenhagen und
Vordingborg nirgends zu rechnen.
Beweglichmachung einzelner dånisoher Inf. Batl. auf Rad oder Kraftwagen ist
moglich,
Verstiirkung des feindlichen Widerstandes im Laufe W und W + l Tages
scheint daher nicht ausgeschlossen.

2.) Mit fortschreitenden Abtransport und Angrifi eigener Kråfte kann erwartet
werden, dass die dånisehen Truppen zuniichst in die Landstellung

Roskilde-Tune-Mosede
("Tune Stellung", nioht bestiickt, in einzelnen Battr.-Stellungen Unterstiinde)
ausweichen.
Festsetzen in dieser Linie muss verhindert werden!
Nåchste Widerstandslinie wahrscheinlich die "Alte Landfront" nordwestlich
und westlich Kopenhagen,
(in allgemeiner Linie Taarbeck-Buddinger-Rodovre-Avedore).
Einze1heiten iiber Kopenhagen werden der 198. Div. iibermittelt.

II.) In Jutland:
A) Zur Weserzeit:

a) In unmittelbarer Grenzniihe sind bodenatåndig Zollbeamte und mit Inf. Wafien
ausgeriistete, im Sprengdienst ausgebildete Grenzgendarmerie (rund 350 Mann).
Diese sind angewiesen, gemeinsam mit der Wehrmacht Widerstand zu leisten.
Ihre Aufgabe scbeint es zu sein, die Gre~e zu sperren, unter Sprengung der
wichtigsten Ubergiinge. Dies muss durch Uberraschung verhindert werdenl
.An Wehrmacht scheinen z. Zt. rund 500 Mann (Teile J.R. 6, JiitI. Drag., Inf.
Pi., ArtI. keine 1) im Raum Seegard Lager Tinglev zusammengefasst.
In Sonderburg: l Bat!. L R. 2 (Ufiz. Schule).
In Tondem: z. Zt. anseheinend nur 2 Komp. Inf. Pi.
In Apenrade: Der Stab der Jiitland Div.I, westl. Apenrade 2 Flakbattr.
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Es muss angenommen werden, dass diese Kratte ungiinstigstenfalls in vorbereite
ten feldmåssig ausgebauten Feldstellungen in allgemeiner Linie

Gravenstein-Lundoft-Baistrup-Jiindewatt-Tondern (1)
Widerstand leisten sollen.
In diesem Fall kommt es darauf an, diese Linie unter scharfer Zusammenfassung
der Kråfte und des Feuers an den wichtigsten Stellen zu durchbrechen.
Neue Widerstandslinie moglich am Gjels-Au Abschnitt (Hadersleben-Ripen),
dann am .Wollingaa Abschnitt-Konigsau Abschnitt. Zeitgerechte Besetzung
wichtige Ubergange iiber beide Abschnitte durch L R. 2 und 7 mit 2 ArtI.
Abt. erscheint moglich m.
An der Beltbriicke bei Middelfart: ist ungiinstigstenfalls mit starkem Widerstand
(Angriff) von Teilen der verst. L R. 2 und 7 zu rechnen.
Eigenes Verhalten: Verteidigung bis zum Aussersten.

B) 1.) Um Esbjerg: Feldstellungen. Hier muss bei der Wichtigkeit dieses Platzes ful'
Dånemark mit Widerstand gerechnet werden.

2.) Sollte es auch gelingen, schnell durch Siidjiitland bis zum Konigsau-Abschnitt
vorzustossen, so besteht doch, im Fall des Scheiterns der Verhandlungen die
Moglichkeit, dass der Gegner die in Nordjiitland stehenden Kråfte (2 Inf.
Regt., Teile eines Kav. Regt. 1 ArtI. Regt.) zu neuer Abwehr zusammenfasst.
Wahrscheinlich ist in diesem Falle Widerstand in allgemeiner Linie

l\ialling-Skanderborg-Silkeborg-Holstebro,
danach briickenkopfartige Zusammenfassung um Viborg. Es liegen Anhalts
punkte vor, dass auf dieSiclwl'ung von Aalborg hoher Wert gelegt wird. Nord
lich Aalborg l Inf. Regt. Dm so wichtiger ist raseher Vorstoss dorthin.

3.) Es bestebt ferner die Moglichkeit (Anzeichen liegen nocli nicht vor), dass der
Gegner versuchen wird unter hinhaltendem Kampf in Siidjiitland moglichst
starke Teile aus Mitte1- und Nordjiitland iiber Funen nach Seeland zu fuhren,
um dart zu wirksamer Abwehrkraft zu gelaugen. In diesem Sinne waren Bewe
gungen der in Nordjtitland stehenden Truppen nach Stiden moglicheHveise zu
beurteilen.
Es kommt dann erst recht darauf an, schnell nach Norden vorzudringen, die
dånisehen 'I'eilkrafte einzeln anzugreifen und zu sch1agen, bevar sie in Rich
tung auf Middelfart vereinigt werden konneu.
Da mit Eintreffen kampfkråftiger Teile der Gefechtsgruppe C in Hohe von
Kolding niclit vor X + 2 naohm. gerechnet werden kann, ist entschlossenes
Handeln der Teile der Gefechtsgruppe A in diesem Fall entscheidend.

44.
Skrivelse fra forsvarsøkonomi- og rustningskontoret angående de krav
af krigsokonomisk karakter, som skal stilles til den danske regering.

21. marts 1940.

Gebeime Kommandosacbe - Cbef-Saehe.J)

WEHRWIRTSCHAFTS- UND R"OSTUNGSAlVIT
Stab Nr. 59/40 g.Kdoa.-C1Ie!a.

An

Berlin, den 21. l1Iiirz 1940.

W F AlL
In der Anlage werden die auf Grund der Besprechung vom 19.3.40 ausgearbeiteten

Entwiirfe der Forderungen des Oberkommandos der Wehrmacht an die politischen Bevoll
machtigten des Fiihrers bei der danisehen und norwegischen Regierung iibersandt.

l. A.
Linnemann, C?]

2 Anlage1~.
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Entwurf.
Geheime Kommaodosache - CheC.Sache2)

OBERKOMl\1ANDO DER WEHRMACHT
WFA/L/IV Nr. g.Kdos.-Ollejs.

Berlin, den

An den
Herm. politisehen Bevollmiichtigten des Filhrers bei der diinischen Regierung.3)

A. Flir die Ausnutzung des Landes Dånemark lilr die deuische Kriegswirtschaft halt das
Oberkommando der Wehrmacht die Durchsetzung der nachstehend aufgefiirten Forder
ungen durch den deutschen politischen4 ) Bevollmiichtigten bei der dånisohen Regierung flir
erforderlich.

Die in Ziffer I aufgefiihrten allgemeinen Forderungen dienen nur mittelbar riistungs
wirtschaftlichen Zwecken, ihre Erfiillung ist jedoch eine unerliissliche Voraussetzung
fiir die Ausnutzung der riistungswirtschaftlich bedoutsamen Industriezweige und fiir
die dn'ngend gebotene Entlastung der deutschen Kriegswirtschaft von der Versorgung
Dånemarks mit Wirtscbaftsgiitern, die im Reich nur in begrenztem Umfange zur Verfii
gung stehen.s)

r. Forderungen allqemeiner Art.
1.) Einwirkung auf die Regierung von D ånemark

a) zur ungestårten Inganghaltung des Wirtschaftslebens,
b) znr Ingangsetzung aller Massnahmen, die geeignet sind die Erschiitterung des

Wirtschaftslebens abzumildern, die sioh aus der nunmehr zu erwartenden
weitgehenden Absperrung von westlichen Zufuhren und dem weiteren Umstand
ergeben wird, dass ein Ersatz dieser Zufuhre aus den anderen skandinavisehen
Lånderri und aus Deutschland nur in begrenztem Umfange moglich sein
wird.

2.) Im einze1nen werden Massnahmen der Landesregierung auf folgenden Gebieten
zu treffen sein:

a) Inganghaltung der Versorgungsbetriebe.
b) Offenhalten der Handelsgescltiilte, insbesondere soweit sie der Versorgung der

Bevolkerung mit Gegenstanden des tågliehen Bedarfs dienen, und der
Banken.

c) Inganghaltung der iibrigen gewerblichen Betriebe.
d) Beschrånkung der Abgabe von Waren des tiiglichen Bedaris (Vorausmassnah

men fiir die Warenbewirtschaftung) und Massnahmen gegen unberechtigte
Zurilckhaltung soleher Waren,

e) Verbot von Preiserhåhunqen,
f) Scbarfe Strafbestimmungen fiir GewalUaten und Sabotageakte, die eine Stårung

des Wirtschaftslebens hervorzurufen geeignet sind.
g) Verpflichtung zur Errichtung eines Werkschutzes fiir alle versorgungswichtigen

und sonst von deutscher Seite fiir schutzbedlirftig erklarten Betriebe.
h) Sicherung des Arbeitsirieden».
i) Schutz der Wiihrung, Annahmezwang fiir Reichskreditkassenscheine zum fest

gesetzten Umrechnungskurs und Verhindenmg von Spekulationen.G)

k) Ausfuhrverbot nach den feindlichen Lånderri unter gleichzeitiger Zurverlil
gungstellung fiir die Feindstaaten bestimmter Giiter gegen Bezahlung, soweit
dies deutscherseits gewiinscht wird, vorlsufige Beschriinkunq der iibrigen
Ausfuhren bis znr weiteren Klarung der Verbaltnisse, besonders der Versorgung
des Landes selbst.

l) Anweisung7) der im Ausland befindliehen diinischen SchifJe mit fiir das eigene
Land bestimmten Ladungen, im Interesse der Versorgung des Landes unter
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Brechung der zu erwartenden Blockade der Feindstaaten nach diinischen
Ha/en zuriickzukehren.s)

m) AJsbaldige Inkraftsetzung einer behordlichen Regelung der Warenbeioirtschaj
tung mit dem Ziel sparsamster Verwendung aller lVIangelgiiter (insbesondere
Betriebsstoffe, Getreide und Futtermittel, Textilwaren, Kolonialwaren, Seife,
Kohle).

Besondere Bedeutung kommt hierbei einer scharfen Streckung der
vorhandenen Treibstoffe zu, da diese Stoffe in neunenswertem Umfange aus
dem Reich nicht zugefiihrt werden konnen. So wird sich z. B. weitgehende
Stillegung der mit Dieselol betriebenen danisehen Elektrizitiitswerke nicht
vermeiden lassen.

II. Riistungswirtschaftliche Forderungen.

Die danische Industrie ist - soweit sie nicht der unmittelbaren Volksversor
gung dient - in mehreren Zweigen fiir die deutsche Rustungsindustrie von erhebli
cher Bedeutung. Ihre Erzeugung muss deshalb alsbald - soweit dies nieht schon
bisher der FaU ist -, der deutschen Riistungsindustrie zugefiihrt werden.

Insbesondere kommen hierfiir nachstehende Industriezweige in Betracht:
Ohemische Betriebe zur Erzeuqunq von:

Sprengstoffen
Superphosphat

Werke der Riistungsindustrie (einschl. Schiffsmaschinenbau)
Werften
ferner die Kryolithraffination Kopenhagen
Krajtsoerke

besonders diejenigen Kraftwerke, von deren Stromlieferungen die Werke der oben
genaunten Industriezweige abhangig sind.

Die Produktionsfåhigkeit dieser Industriezweige muss auch wåhrend der Dauer der
Besetzung in m6glichst grosse.l? Umfange aufrechterhalten werden. Eine gewisse
Hiltestellung aus dem Reich zur Uberwindung der durch die Abschniirung der englisehen
bezw. Uberseezufuhren zu erwartenden Produktionshemmnisse wird gelegentlich
erforderlich sein.

B. Zur Sicherstellung der alsbaldigen Ausnutzung der dånisehen Industrie muss das Ober
kommando der Werhmacht Wert darauf legen, dass von dort aus die Einchleusung
der in Betracht kommenden Erzeugnisse in die deutsche Kriegswirtschaft moglichst
schneU in die Wege geleitet wird.

Hierzu ist in erster Linie Anpassung des deutsch-dånischen Aussenhandels an die
bestehenden Handelevertråge sowie rasche und reibungslose Abwickelung des im Hin
bliok auf die vermehrte Einfuhr aus Dånemark zu erwartenden gesteigerten Zahlungs
verkehrs herbeizufiihren. Weitere Aufgabe wird die Auswahl deutscher Handelspartner
unter gleichzeitiger Ausschaltung unerwiinschter Zwischenhiindler, die Herbeifiihrung
von Vertraqsabechliiseen. nach gewissen einheitliehen Gesichtspunkten u. å. sein.

Diese Gesichtspunkte sind insbesondere im Hinblick auf Erfahrungen bei friiheren
Besetzungen von wesentlicher Bedeutung.

C. Zur Herstellung einer dauernden und engen Verbinrlung mit dem Deutschen Bevoll
machtigten in rlistungswirtschaftlichen Fragen stellt das Oberkommando der Wehr
macht einen Verbindungs-O/fizier zur Verfiigung, der gleicherweise das hohere Kommando
XXXI in den Fragen der wirtschaftlichen Truppenversorgung aus dem Lande bei dem
Deutschen Bevollmåchtigten vertreten wird.

Der Verbindungsoffizier verfiigt zu den in Ziffer A. L genaunten allgemeinen
Forderungen iiber entsprechendes auf Grund friiherer Aktionen gewonnenes lVIaterial.

Er ist ferner angewiesen, den Deutschen Bevollmåchtigten bei der Einschaltung
der danischen Industrie in die deutsche Kriegswirtschaft zu unterstutzen unter Beriicksich
tigung des deutschen Bedarfs und der in Dånemark vorhandenen Deckungsm6glichkeiten.
Entsprechende Unterlagen stehen ihm hierfiir zur Verfugung,")
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Dem Verbindungs-Offizier stehen fiir die wirtschaftlich wichtigen Landesteile
bei der Landung eingesetzte Wehrwirtschafts-Offiziere zur Seite, denen bis zum Abschluas
der Operationen bezw. bis zum Erlass entsprechender Anordnungen durch die Landes
regierung folgende Aufgaben zugewiesen sind:

a) Beratung und Unterstiitzung der brtliehen. Bejehlshaber bei der Ausniitzung des Landes
fiir die BeIange der Truppe und Sorge fiir die Inganghaltung des Wirtschaftslebens
und fiir die Versorgung der Bevolkerung.

b) Sorge filr die Aufrechterhaltung bezw. fiir die Ingangsetzung der Versorqunqsbetriebe
(Gas, Wasser, Elektrizitiit) zur Belieferung der Truppe, Zivilbevolkerung und
Wirtschaft.

c) Feststellung der wichtigsten Vorriite zur Beurteilung der Versorgungslage der deutschen
Besatzung und der Bevolkerung insbesondere bei Mangelglitern (Mineralol, Brot
getreide, Futtermittel, Kohle).

Nach ErIedigung dieser vordringlichen Aufgaben ist ihr Ansatz auf folgeride
auf dem Gebiet der Rustungswirtschaft liegende Aufgaben beabsichtigt:

Erkundung bezw. Feststellung bei den in ZifEer A II. angefiihrten Industriezweigen:
a) der z. Zt. bestehenden Lieferfiihigkeit der Werke basierend auf dem Umfang der

Vorriite an Rohstofien, Halbzeugen bezw. Vorprodukten und an Betriebsmitteln,
b) der Tranportverhaltnisse unter den durch die Kriegslage gegebenen Voraussetzungen,
c) der Lage auf dem Arbeitsmcrks,
d) iiber die Leitung dieser kriegswichtigen Werke und ihre Zuverlåssigkeib fiir die Ertei

lung von Auftragen aus dem Reich, wobei sofortiger Ersatz der Leitung dann erfor
derlich ist, wenn sie sich in Hånden von AngehOrigen der Feindstaaten befindet,

e) der Notwendigkeit eines Werkschutzes, insbesondere zur Abwehr von Sabotage, die
bei der engen Verpflechtung dieser Industrien mit englisehen und franzosichen In
teressen von den Westmiichten in groaserem Umfange mindestens versucht werden
wird.

Der Verbindungs-Offizier wird diese Erkundungen und Feststellungen auswerten
und das Ergebms der Auswertung dem Deutschen Bevollmiichtigten vorlegen. Das
Oberkommando der Wehrmacht behålt sich vor, die weiteren Forderungen, die sich aus
diesen Feststellungen fiir die deutsche Kriegs- bezw. Riistungswirtschaft ergeben, dort
seits zu stellen.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmo.chtl O ) .

l) Aktstykke nr. 44 bærer general Warlimonts signatur og datoen 21/3, Der er foretaget forskellige
overstregninger og rettelser med håndskrift, for hvilke der nedenfor redegøres i enkeltheder.

2) Med håndskrift er tilføjet: Anlage 2 a.
3) Ordene: Oberkommando der Wehrmacht ... Regierung er sat i skarp parentes, og desuden er adres

sen overstreget.
4) Ordet: politischen er overstreget.
6) Herefter følger en håndskreven notits i marginen af følgende indhold: Die allgemeinen Forderun

gen sind getrennt nach solchen, die nach Ansicht des OlOV als besonders dringlich (der Regierung)
bereits im Zusammenhange mit dem ersten. diplomatischen Schritt an die Regierung gestelIt werden
miæsen, und nach weiteren Eorderunqen, die im Anschluss an die eratenSchritte zeitlich der Lage ent
sprechend zu: verwirklichen sein werden.

6) Ordene: Verhinderung von Spekulationen er overstreget og erstattet med: um den Empfang besser
zu zwingen .

7) I marginen udfor stykke l findes et spørgsmålstegn. Desuden er der efter ordet: Anweisung i
marginen med håndskrift tilføjet: an die Reedereien aller.

B) Ordet: zuriiclczulæhren er overstreget og erstattet med: heimzukehren.
9) Msni ttet: Der Verbindungsoffizier . .. Verfiigung er atter udstreget.

10) Underskriften er sat i skarp parentes.

14
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45.
Skrivelse fra værnemagtens overkommando til rigsministeriet for folkeoplys

ning og propaganda angående propagandaafdelingemes arbejde under
Danmarks og Norges besættelse.

21. marts 1940.

Chef Saehe - Nur durch Offizier

OBERKOMJliIANDO DER WEHRlVIACHT
WFi1/WPr. Nr. 59/40 geh. Kdos. Chefs.

Berlin, den 21.3.1940.
[3 Ausfertigungen.

1. Ausfertigung.

An das Reichsministeriuni lUT Volksaulkla-mng und Propaganda, Berlin.

Gemasa ausdriicklichem Befehl des Fiihrers und Obersten Befehlshabers der Wehr
macbt durften in die Vorarbeiten fur die Besetzung von Norwegen und Dånemark nur
militårische Stellen eingeschaltet werden. Von den von OKW veraniassten wesentlicben
Massnahmen sind folgende fiir das RMVP von Interesse:

1.) An schriftlichen Unterlagen wurden ausgegeben:
l 200000 Flugblatter, welche zum Abwurf durch die Luftwaffe je zur Hålfte uber
Norwegen und Dånemark bestimmt sind, je 10 000 Maueranschlage an die Bevolkerung
von Norwegen und Dånemark (gleicher Text ist auoh zur Durchsage im norwegischen
und dånisehen Rundfunk vorgesehen),
Handzettel an die norwegiscbe und danische Wehrmacht.
Grundtendenz dieses gesamten Propagandamaterials ist:
Die deutsche Wehrmacht kommt nicht als Feind, sondern nur zum Schutz der norwe
gischen bzw. dånisehen Neutralitåt und erspart es so dem Lande, Kriegsschauplatz
zu werden, was im Falle einer zu erwartenden englischen Landung nicht hatte ausblei
ben kormen. VerhaneUungen mit der norwegiscben bzw. dånisehen Regierung steben
dielit vor dem Abschluss. Von Wehrmaeht und Bevolkerung Norwegens und Dåne
marks wird loyale Haltung erwartet.

2.) Von OKW/WPr. wurden 2 Propagandastaffeln aufgestel1t, die den Ftihrern
der beiden militårischen Kråftegruppen unterstellt wurden, welche Norwegen und
D ånemark besetzen.
Die Fiibrung der fur Norwegen bestimmten Propagandastaffel bat Korvettenkapitan
Hahn, die Ftihrung der fiir Dånemark bestimmten Staffel Hauptmann Salzmann.

3.) Propagandastaffel N besteht aus:
l gemischter Berichtertrupp der Luftwaffe (Wort, Bild, Film, Rundfunk).
l gemischter Berichtertrupp der Kriegsmarine (Wort, Bild, Film, Rundfunk.)
3 leichte Kriegsherichtertrupps des Heeres (Wort und Bild).
l Filmtrupp.
l Rundfunktrupp.
l Rundfunkeinsatztrupp (bestimmt zur Inbetriebnahme der wichtigsten norwegiscben

Sender, vor allem Oslo und Bergen).
4 Pressebetrener (fiir Zensur der norwegischen Presse) .

Propagandastaffel D besteht aus:
l leichter Kriegsberichterzug (Starke wie bei den Prop. Kompn. des Heeres).
l Tonfilmtrupp (Fuhrer Leutnant Ziegler).
l Rundfunktrupp.
l Propagandasug (Stårke wie bei den Prop. Kompn. des Heeres, jedoch ohne Filru

vorfiihrwagen).
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l Rundfunkeinsatztrupp (bestimmt zur Inbetriebnahme der wichtigsten dånisohen
Sender, vor allem Kopenhagen und Kallundborg).

4 Pressebetreuer [fiir Zensur der dånisohen Presse).
4.) Beide Propagandastaffeln sind angewiesen, auf luckeniose Beriehterstattung

mit allen propagandistisehen Mitteln von der Einsehiffung bzw. vom Ueberschrerten
der Landesgrenze an bedacht zu sein.
Der Eigenart der Lage entspreehend, mussten die Propagandastaffeln angewiesen
werden, das gesamte anfallende Berichtmaterial unzensiert ausschliesslich unmittelbar
an OKW/WPr. einzusenden, von wo es nach erfolgter Zensur unverziiglich an RMVP
weitergeleitet wird.
Da die Staffeln auf absehbare Zeit nicht mit unmittelbarer Fernsprechverbindung zu
OKW/WPr. bzw. RMVP rechnen kormen und da die Luftwaffe durch vordringliehe
rein militårische Aufgaben sehr stark belastet ist, sodass mit Kurierfiugzeugen aufs
åusserste gespart werden muss, werden gewisse Verzogerungen in der Anlieferung des
Beriehtsmaterials unvermeidlich sein. OKW/WPr. wird [ede zur Beschleunigung mog
liehe Massnahme treffen.

5.) Die Pressebetreuer der Propagandastaffeln haben Anweisung, daftir zu sorgen,
dass in der norwegischen bzw. danisehen Presse Berichterstattung und Kommentierung
von Nachrichten in keiner den deutschen Interessen sehadenden Weise erfolgt und
dass die Presse die Bevolkerung nur in erwiinschtem Sinne beeinflusst.

6.) Die Rundfunkeinsatztrupps haben Weisung, deutschfeindliehe Sendungen zu
verhindern und den Sendebetrieb baldmoglichst unter deutscher Kontrolle wieder
aufzunehmen.

RMVP wird gebeten
1.) Sofort je ein Leitpropagandaamt fiir die beiden Propagandastaffeln zu bestim-

men , diese Leibpropagandaamter OKWIWPr. namhaft zu machen und anzuweisen,
die Arbeit der Propagandastaffeln durch Unterstiitzung bei der Naohrichtentiber
mittlung usw. in [eder Weise zu fordem.

2.) Wesentliche Wiinsehe und Anregungen fiir die Durehfiihrung der Gesamtpro-
paganda baldigst OKW/WPr. mitzuteilen.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmaeht.

I. A.
Verteiler:

RMVP 1. Ausfert.
OKW/WFA 2.
OKW/WPr. 3.

46.
Redegørelse for de forholdsregler, der er truffet i propagandamæssig henseende

i forbindelse med Danmarks og Norges besættelse.
21. marts 1940.

Geheime Kommundosuche - Chef Sache - Nor dorch OCfizier

Beitrag zum Schreihen an das Auswiirlige Amt.

Fiir aktive Propaganda und Berichterstattung zum Zwecke der Propaganda sind
folgende Massnahmen getroffen:

1.) An schriftlichen Unterlagen wurden ausgegeben:
a.) Flugblatter zum Abwurf durch die Luftwaffe uber Norwegen und Dånemark.
b.) Maueranschlåge an die Bevolkerung von Norwegen und Dånemark (gleicber Text

ist auch zur Durchsage im norwegischen und d ånisehen Rundfunk vorgesehen).
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c.) Handzettel an die norwegische und dånische Wehrmacht.
Wortlaut der Texte ist vom Fiihrer genehmigt.

2.) Es wurden zwei Propagandastaffeln aufgestellt, die den Fiihrern der beiden
militårischen Kråftegruppen unterstellt wurden, die Norwegen und Dånemark besetzen.

3.) Die Staffeln sind angewiesen, auf moglichst lilckenlose Berichteratattung mit
allen propagandistischen Mitteln von der Einschiffung bezw. vom Uberschreiten der
Landesgrenze an bedacht zu sein.
Das gesamte anfallende Berichtsmaterial wird unzensiert unmittelbar an OKW ein
gesandt, dort zensiert und weitergeleitet.

4.) Zu den Staffeln gehoren sprachkundige Pressebetreuer, die den Auftrag haben,
dafiir zu sorgen, dass in der norwegischen bezw. dånisehen Presse Berichterstattung
und Kommentierung von Nachrichten in keiner den deutschen Interessen schadenden
Weise erfolgt und dass elie Presse die Bevolkerung nur in erwlinschtem Sinne beein
flusst.

5.) Zur Besetzung der wichtigsten norwegischen und danisohen Sender bestimmte
Rundfunkeinsatztrupps haben Weisung, deutschfeindliche Sendungen zu verhindern
und den Sendebetrieb baldmoglichst unter deutscher Kontrolle wieder aufzunehmen.

47.

Referat af storadmiral Raeders forhandling med rigskansler Adolf Hitler

angående operation "Weseriibung".

26. marts 1940.

Afskrift.

Report of the Commander-dn-Chief, Navy to the Fuehrer in the
Afternoon of 26 March 1940.

Also present: General Keitel.
General Jodl.
Commander von Puttkammer.

l. Operation "Weseruebung".

Occupation of Norway by the British was quite imminent, according to the follow
ing information received at the High Command, Navy: Submarines were concentrated
off the Skagerak on 13 March; a radio telegraph message gave 14 March as the time limit
for preparedness of transport groups; numerous French officers arrived in Bergen on 15
March. These are all sure indications that an operation was being prepared before the
Russo-Finish peace treaty. Beginning 10 March the Navy stationed submarines outside
the main bases in order to combat a British operation.

In my opinion the danger of a British landing in Norway is no longer acute at present.
The question of what the British will do in the north in the near future ean be

answered as follows: They will make fureher attempts to disrupt German trade in neutral
waters and to causeincidents, in order perhaps to create a pretext for action against Norway.
One object has been and still is to cut off Germany's imports from Narvile. These will be cut
off at least for a time, however, even if operation "Weseruebung" is carried out.

SOO1wr or later Germany will be [aced with the necessity ol ca1'rying out operation
"Weseruebung" .
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Therefore it is advisable to do so as soonas possible, hy 15 April at the latest, since
after that date the nights are too short; there will be a new moon on 7 April.

The operational possihilities of the Navy will be restricted too much if "Weserue
bung" is postponed any longer. The submarines can remain in position only for two to tbree
weeks more.

Weatber of the type favourable for operation "Gelb" is not to be waited for in case
of operation "Weseruebung"; overcast, foggy weather is more satisfactory for tbe latter.
The general state of preparedness of the naval forces and ships is at present good.

As regards the possibility of getting past the fortifications, the Norwegians have
perhaps become somewhat firmer in their desire to preserve their neutrality; however, it
is improbable that they will deeide to fire quickly enough.

The British Fleet is at present well prepared for action. Five of the battleahips
attacked in Scapa Flow by the Air Force are reported at sea; it is therefore to be assumed
that only large cruisers were damaged.

"u 47" sighted three battleships proceeding at high speed on a northerly course
off the Orkneys.

The Euehrer agrees to operation "Weseruebung" on D-day about the time of the
new moon. . ..

48.

Skrivelse fra divisionskommandoen for 170. infanteridivision til den XXXI

højere kommando angående en tidligere udlevering af løbesedler og flyveblade.

28. marts 1940.

Geheime Komæandoaache - CheC.Sllche1)

170. INF. DIV. Div. Stabsquartier, 28. Miirz 1940.
3 (drei) Ausfertigungen.

l. Ausfertigung.

Abt Ic - Nr. 1054/40 g. Kdos, Ohejs. Az IX/l.

Bezug: Hoh. Kdo z. b. V. XXXI
Io/A. O. Nr. 5/40 g. KdoB. Chefs. v. 16. 3. 1940.

BetrifJt: Merk· und Flugblii.tter.

An Hah. Eda. z.b.V. XXXI.

Die in der Bezugsverfiigung aufgefiihrten Merk- und Plagblåtter sollen erst am
x...;-2. Tag mittags beim O.K.W. W.Pr. abgeholt werden. (Eintrefien bei der Division friihe 
stens am x...;-l. Tag). Dadurch ist eine rechtzeitige Bekanntgabe bzw. Ausgabe an die
Truppe nicht mehr moglich, da die Division dann sohon in mehrere verschiedene Gruppen
(zum grossen Teil auf der Eisenbahn) verstreut ist.

Es ist beabsichtigt, diese Merk- und Flugblåtter sohon jetzt beim Divisionsstab
zur Ve:rteilung vorzube:reiten. Diese Vorbereitungen werden so getrofien, dass die Geheim-
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haltung unbedingt gewåhrt bleibt, andererseits eine zeitgerechte Ausgabe an die Truppe
gewåhrleistet wird,

Es wird gebeten, schon jetzt die Abholung dieser Merk- und Flugbliitter zu geneh
migen .

Fiir das Divisions-Kommando

Der 1. Generalstabsoffizier.

Ulæseligt navn.
TTerteiler:

Holl. sa« z. b. TT. XXXI. 1. Austeltigwng.
170. Inf. Div. Abt. la 2. Ausfertigung.
170. Inf. Div. Abt. Ic 3. Ausfertigung.

1) Nederst på aktstykket er med ikke identificeret håndskrift tilføjet: Besch]eid} .Maj[Ol'} Kraizer,
Jfr. A. nr. 52.

49.

Referat af storadmiral Raeders forhandling med rigskansler Adolf Hitler

angående operation "Weseriibung".

29. mlU18 1940.

Uddrag af afskrift.

Report of the Commander-In-Ehief, Navy to the Fuehrer in the Afternoou
of 29 March 1940.

Also present: General Keitel
General J od!
Commander von Puttkammer

2. Operation "Weseruebung".

According to a report from the Naval Attache, anti-aircraft units have been given
permission to fire without consulting Oslo; it is probable (but not certain) that such a
permission was likewise given to crews of coastal fortifications. It is to be expected that
the attitude of the Norwegians is becoming more determined, therefore it is desirable to
accelerate operation "Weseruebung",

Regarding "U 21", there are as yet no reports from the commanding officer wlnch
would give a clear picture of the incident. At the present moment it is not to our political
advantage to put Norway in an unfavourable position as regards Britain by exercising too
great pressure, since Britain must not be given any pretext now for action against Norway.

signed: Raeder,
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50.

Rapport fra den tyske officer Erfurth om hans undersøgelse
af færgeforholdene i Gedser.

30. marts 1940.

f

x
41:1.
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2.) ~fl.!nY9rhå1tni.GsO in GjftdDerl

JUle von arnemUnde nach Gjødser nusl~;mdcn F'åhren
vrerdon vom Ba1Inhofn:t'u.nk kurm mit Inhfll.tflBtlgabe nach
R:t.ngated't vorgemel.det. 1m ii1nbl.iok a~ avtlo. L~gefE'..hr
kBm1 diooo""V'o:rme1dung in aespennt811 Ze1~an unterble1ben.
l5\TOCkmi:iMgc:r:wø1a aber nioht bei der ersten Landu.ng.

UnbadeDkl1ch klJnnten sur Zo1t soganonnto "Bedart'e=
fahrten" (a1so auSerplanm!iB1ge) von dautaoher Se1ta einge..
legt \!1eEden, obne irgondrÆlohen Vordacht su enegen. Dies
g11t aueh f<dr Ha.ohttohr~&I1, talls man dia Getohren der
ltllcht- und E1.otahrt r16k1aren \71ll.

b) B1nø 8llørrung dar Fahrr1J:lne Gjadaor durch selbstverse~
WMn.1eohep ~q 81'f.lcheint 80hr unil&hrBClhe1D1!oh. e
IJniien IIIOChten em (J.'. einon l.l.hnunga'1osal'1. recht bequemen,
faet lanpo1llgen E1.ndru.ok. ~rade vor deJ:' E1n1"ehrt (en
engoter Stell6 1l:&BpI) 100 m bra1t} e1ne Fl1hre zu versenken,
erachaint sohr Gohide:r1g, dæm aber schr wir!r:uJ:lGsvoll.

o) Im tim liD.1'lm Bind 1l"Oh1 mJSerdOlll. !JOOd~l.10hke1ten (oie..
ho ør ,;r. Bmror dia FID1ren e1nge vurden, war
Dampfervorb1.ndung von dGUtache:r Se1tø aum Iia1'en in Gjedser.

I
d) zorsttJE:r ~r i'aUbrUcken 'tIelder li'1U1rbetten durch die

~
bIlU6ii D lU.oii1icb øChiiell und leioht Ill1Sgl1ch. Dies !almI.
4urah Htmdst:re1o!1 (oin M.G.) gut verhindert werden.

Vorl1WJsot\I1m8 h1f.1r:f'l1r 11lt. daB )tein øinll1ger deutsoher
~Lda~ au!' dor Yllbre nichtbar w1.r:d, Tievor d1eDRiiitD die

al.lbruoke he:runterselssI!lO%1.ha~en.
FalJ.brUckon rdon mi t o1nam Vier:t l':l Hebel

botient und ten in m:1. lmOll:l!len r n Ur aen
Fau. daS die Dilnen 1hren V1E1:r:ltantins Vioaser rfen.

e) .Ab~en oder nak caer l1ohrl!l9aht lcom:Iten von mir trot~
o er BOobachtung m1~ ~m dlne nioht ~øBt~8teJ.J.t
aerden. Ej,nol1tro \tl1re gut mlSglich e~t1a in der rJitte der welm
Ugen BBl.binsel.

:s.) Sc!Utf'oraum&
a) ~ deute6her SVitSl

• ~qh1ti!p. ClClenburJl" - Kohlenfoue~ • energ1sohor
Usp1tiin· ror era'fa tiin4uns _ gen n1edr~cr An.fbauten
gee1gneter 810

II. J'l:ihrschift 1'151:ertn': .. Clt - Vonet an Ol :rorr ZEllt ei 300 o. - fUr o1M w..n.. mel RUcktohrt etwa
10 .. ,~ to. n6t1B ~ 6J'iS.GflI1' . ·Kaoklenburg" un4
SølU10Uer - hobe AU1bnuton.. ~02' Kap1tiin •
Pterdetransport ldchtø ~.at Heoklollburg".. Vor...
bø:ro1tungszo1t fU:r llen1ch _au Pt'ordøtransport fUr
1 Pionierzug et 6 8t4. r

b) ~~so~ _".T~;" mit Itob1e~. ~ 111 GJode,lr • . __
II. e~!Or DSnen, 1Ni:m 41.8 "Il8:lul:arkW

scbinODachadon hat. 1DlI fWu'GOb1ft ·~~t1a.n. _
l5UZ' i 1t angeblloh 111 Kop ~ 1!81mtl

80tzt.
o) ~:rb1nd!.4haben al - deuteø und BOhen li'U11roo

•• B.olnte:rna1l1 RctOht dUrten nie nicht 1n
~ n t'tmkc. (:tre1oo:lla=o:a )

,. }4) Genaue

841
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I;;

~h ) d)~ Daten und Pas&ag1erll8h1. n fUr IS&1tl1.che 4 FI1b..r
Re liesen rU.eøem Berlcht alD An1age 1 bo1.

e) Der V1ehdampter "CondoZ''' lmØ LUbook und ein anderer eta
gle1Ch srober Daiiip:rer ::Gigen em so,3. in dem Hafen von
Gjedser bezw. nl'rd11oh der Y'tlhrbetten 8DI KÆd.

18 llm80 disse Soh1f:Ce noah dort ble1ben, koDnte 
ohne Verdacht au erregen - nicht in Erf'ahrung gebracht

rden.
4.) Verladese1tan und Oberfahrtzs1tl

c) HøladezeU - je nach T1"1lppennrt - 1.~ Stunden pro Y'åhre
bil gu.t arbeltendem Balmhoi'eo:tf1.elør in arnemllnde.

b) ~ade~t - :fUr In1'anteno etua 20 f.I1nuten - bel leiem.
øren .FZeuaon et bie 1 stunde r bei Panzerzug 10-15

At1nuten.
c) Fahr~1t

gtundon ohne Eis ba!. glatter See und He1l1.gkelt.
2 'I... Stunden mit jetzigem Eia bel 8latter See und

..;....w.. lIell1gkolt.
Høl st u:rm oder Dunkelheit entsprechend l1lnger.

d) .enn slch augenbllSml!h aBaC6~ee und cUl1i1scbes !'Wlrsoh1f:t I
bel :fabrplen mUB1ger Fahrt tagsUber bflgegnen, haben 81e 60 - l
100 m Z\'I1s0h0nr .

5.) Auø pilhmlSglj.ohko1ten duroh die 00,nen1 I
a) De. d1.e Di:lnen 1t K.r1egsbeg1.ml des Nachtø kGm Yåhrsoh1f:t

8I1B Sørge vor Luf'tml8rif f in ;/arnem!.lDde l.88Øtm, kommt I
.F1mk von cUin1acher nihre in ernemUnde dee Haaht nicht in

I
b). ~~~ ..are ab r durch Agenten in Deutaahlan4 U ldung von

AuøladungGQ mit Br1e~aube, GOhe1mnen4el (und n Us1cht
auoh ~Btfernæ"chu ). .

o) ~ Oj eH bo aet s10h kelne Fun1tBt~ hl aber oina
ernspre stel], 1m B8b.nho'f (SahUd: ~ehtM) mit

uiilIii ttelbarer Le1tung tlBoh T'dngatecli . • . ---
Ubl1oherwe1ø8 \rl.rd dj,e Ankunf't aller _r:.~~e .in

GjelDft'rWn~h11fr"UOe2' :H1Dp'tetl'b.~ 1fOPØDn.a8en und Warne
mUnde gemeldet,.

'-'Abgabe eines mit GevaJ.t erlCWUJ18enen harmlosen di1n1schen
Spruehe oder ZerstlSrung vor Alarmierung (in Kopenbagen)
hal'te 1.ch tI1r sehr gu.~10h, da iah den ileg vom E1ngang
der Fernspreohatelle iUlig zum YtU1rBchif:t abgegangen
bin. (50 Schrltt)

6.) Vorscb?Jl8 fUr Truppe!l
a) Erste Londung nur mit einer Fi1br ("Uooklenbur "), um ke1nel

Vordaoht zu erregen.
Au.Ber-Xrafisotsen der i'ernøprochle11amg 1a :Bahnhot Gjed

aer, falla es m1t dem harmlOse~aifruch nicht kJ.a~pen Bol1te
Sohlossor mit gonUgendør .An V1erkDntechlUS'Bel (Au-

) f"dr FallbrUcken mitne n.
, . FUhrung dee oroten Hendotreloh au:f Gjedsor unter Le1t~

und FUhrung Tranaportkommandant So r1n.
W.tgo.be von Brief'tauben !nU" Abgabe deX' lleldun,s Ubor Er:o

:tolg dor L duroh deutsohlm Flmk Ko -
lw8e1l J.>Øwa.rnt

842
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•..

,. ADat.

VerhUu.
Ohet dea 'l'ransport..
-I'eldtransporlabt. (Ie) •

m!herao K9æ,p4Q ..~
I::. xur---: • _2!!-.L........_

k.P. t'198. olnt.-Div. :-::-: • : :. ,.
~'~ Rptm.1.G. H. 1 l •• 4.

. f.lt. SohWeJ:1n •• • • 5.

843

l) ~tstykke nr. 50 bærer general v. Falkenhorsts signatur og datoen 1/4, Desuden har han og andre
tilføjet forskellige håndskrevne notitser i marginen, for hvilke der redegøres i nedenstående noter.

2) Med v. Falkenhorst hånd er påskrevet: gule Meldung.
3) Håndskreven tilføjelse: 198. Div. hat Abdruck direkt emp/fangen].
4) : 2 Stfun]dfen] 45 Min{uten].
5) I marginen udfor afsnittet: Wiihrend eine Nacht/ahrt i stk. 1) er først skrevet: 600_6 15• Nedenunder

er med en anden hånd tilføjet: 100 Ab Wame{munde]. Nedenunder er påny tilføjet: 000.
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l' .,

Anl868 1 zu T. K. Søh.erin ;,.Ir. 11 140 g Kdoa . l!hef 8 • •

Angabon Ubor die Filllrsohiffe:

Mecklenbure; Sohwer:1n Danmark Prins Chrl~'

L!ngo ~.Y1nchen den Loten 86,00 m 106,00 m 101,725 m 90,83 I!!

Gr6Bte Breite Uber ScheUø
erlelste 17,70 m 18,53 m 18.750 m 17.68 m

Bre1te UbØr Sp~en 14,00 m 16,00 m
Tlefgang bei voller Last 4,5 m 4.5 m 4,5 m 4-,80 m
Geschlfind:Lgkelt bei plan-

12,5 15,5 n.75 lall:Il1.61ger Fahrt 12,5 em sm kn

B6chatgesohw1nd1gkelt 13.· em 15.5 em

Brutto Rag.t 1810 3122,5 2726,79 1900,84
Durchachn.Achaenzahl

au1' einer Fahrt 28 36
Nutzbare G1elslRnge 130,2 Dl 161,4 !li 157.00 m 128,56 m
ISaaoh1nanlelstung 2500 JPS 4500 JP5
BeuJahr (Ablleferung) 1903 1926
Fala'gatsl'lahlon ':Sommer- 56.4 Pers. 816 Pers. 1100 Pers. 1150 Pera.

-tinter- 225 " 282 li

Bettung8boote 6 • 260 Ikum 6- 306 " 6 e
FloSaien 6 ,. 156 " 6-156 "
R t'tUDgBr1.Dge 12 12' 50 ~4

SoJm1.rmllNaten 768 1061 858 924

1.) Sohwerin b080ndere zur Pferdeverl.ødung geo1gnet,

2.) :B61de E:1dtel1G ~e etwa 18m, gut ZUI:I Verladen .von Gle1Sltetton
Fahrzeugen gee1gnot,

3.) GclJ1nder (gee1&J1et ZUID Fos t binden von :Pt'erden)

.4 . ) Bofectigungs1laken (setUgnet lNlII Befest1gen von Fahrseugen).
5.) Jw:t Filhraohitt" klenburg" Platz t'Ur 14 G- .lagftn.

__ _ ...J

1) I note 2 er tallet 18 m formodentlig en fejlskrift for: 1,8 m.
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AnlBge 2 zu T.K. 50bw. Nr. 11/40 gIdDa. Chofs.
vom 30.3.40.

Vordoransioht dor Mole und doa Bnhnhofa Gjedser

HllUS filr'
Bhfs. 
Ofh.

Bahnbotahlll1o
~

Di,s Gowioht ~enkt sieb
bOUD Horunterdrohon dor
Pallbrilelto.
Fallbr. otwn 30 m lang.

t>

845

f

ij
-<"

I': erhohte Treppo

Ubliohøa
Piihrb~~'

I,.:->1
.~~.

/

/---

etwa (
I __~ 100 m.,__

!
I
I

\.

I
J;- > » \'leg sur Plihre

,

I . I

l:L1
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Anlago 3 au T.K. Sohw. H~. 11/40 g Kdol. Chets.
vom 30.3.40.

GrundriS des FUhr80hiffhafenB
G.1edser

(ohno L!aBstab)

Daoh der BAhnhotahallo

FallbrUoke

Flfhrbett Pihrbett.

Troppe

Landgang fUr Pasaagiore

-,
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51.

Referat angående den øverstbefalendes afrejse fra Berlin

til Hamborg.

[l. april 1940.]

ChefsBchel1)

L IV

Beir.: Weseriibung.
VortragsDotiz.

Der Befehlshaber der Gruppe XXI mit Chef verlåsst am 7.3. 9° Uhr Berlin nach
Hamburg. Um personliche Fiihlungnahme mit den Bevollmåohtigten des Ausw. Amtes vor
der Abreise zu ermoglichen, ist es erwiinscht, die Bevollmachtigten so rechtzeitig zu ernen
nen, dass sie am 6.3. fur Besprechungen mit Gruppe XXI und Hoh. Kdo. XXXI zur Ver
fugung stehen,

Gruppe XXI veranlasst, dass auch der Befehlshaber des Hoh. Kdos. XXXI mit
Chef am 6.3. noch in Berlin zur Verfiigung steht.

1) Aktstykke nr. 51 bærer general Warlimonts signatur og datoen 1/,. De i referatet anførte datoer:
'/s og °/3 må være en fejlskrift for: 'l, og 0/,.

52.

Skrivelse fra general Rimer til den 170. infanteridivision m. H. angående

afhentning af løbesedler og flyveblade til brug for operation "Wesertihungv.

l. april 1940.

Chefsache - Nur durch Offizier

HOHERES KOMMANDO z. b. V. XXXI

Ic/AD. Nr. 53/40 g. Kdos. Chefs.

Bezug: dort Io Nr. 1054/40 g. K. Chefs vom
28. 3. 40.

Betr.: Merk- und Flugbliitter.

H. Qu., den 1. 4. 40.

2 Ausfert{gung~n.

2. Ausfertigung.

Die Merk- und Flugblåtter konnen erst am W--:--3 Tag abgeholt werden da die Druck
legung nicht friiher beendet ist,

Die Bl åtter sind bei Major i. G. Kraizer, OKW., BendIerstr. 13, Neubau Zimmer
331, in Empfang zu nehmen.

FUr das Hohere Kommando XXXI.

Der Chef des Generalstabes.

Himer,

Verteiler:
170. Div.
Ic/A.O.

- 1. Ausf.
-2. -
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53.

Skrivelse fra general Himer til X. Hyverkorps angående afhentning af flyve

blade til brug ved operation "Weseriibung Siid".

l. april 1940.

CheCsache - Nur durch Onizier

HOHERES KOMMANDO z. b. V. XXXI

Ic/AO. Nr. 54/40 q.Kdos, Olte/s.

H. Qu., den 1. 4. 40.

2 Ausfertigungen.
2. Ausfertigung.

An Fliegerkorps X .

1.) Fiir das Unternehmen "Weseriibung Siid" werden Flugblåtter zum Abwurf
durch die Luftwafie hergestelIt und zwar:
a) 500000 Stck in Stangenform fur die operative Luftwafie,
b) 100000 Stck in Paketform fiir Heeresflieger.

2.) Es wird gebeten, die Flugblatter durch einen Kurieroffizier am W+2 Tag mit-
tags in Berlin beim OKW./W.Pr. durch einen schweren Lkw. mit Anhånger abholen
zu lassen.

Meldung des Kurier-Ofiz. in Berlin, OKW. Bendlerstr. 13, Neubau, Zimmer
331, bei Major i. G. Kratzer.

3.) Die Flugblatter sind am W-Tag morgens abzuwerfen.
4.) Bis zur W-Zeit gelten die Flugblatter als G. Kdos. Chefs.

Fiir das Hiihere Kommando XXXI.
Der Chef des Generalstabes.

Himer,

54.

Skrivelse med 6 bilag fra værnemagtens overkommando til rigsudenrigsmini

steriet angående den forestående aktion mod Danmark og Norge.

2. april 1940.

Gebeime Kommandoøacbe

Abschrift in 5 Exemplaren (Nr. l).

OBERKOMMANDO DER WEHRMACHT

WFA/Abt. L Nr. 22127/40 g. K. (IV)

Betr.: Besetzung von Dånemark und Norwegen.

Berlin, den 2. 4. 1940.

An das Auswiirtige Amt

(mit [e einem Nebenabdruck fur die Bevollmaohtigten des Deutscben Reiches)ei der da
nischen und norwegiscben Regieiung).

1.) FUr die Besetzung von Diinemark und Noruieqen. werden folgende vom Ober-
kommando der Wehrmacht vorbereitete Unterlagen iibersandt:
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Anlage 1 - Grundlegende militiirisclle Forderungen an die dånische und norwegische
Regierung.

Anlage 2 - Weitere Wilnsche der Wehrmacht fur die Gestaltung der Zusammenarbeit
mit der diinischen und norwegischen Regierung.

Anlage 3 a und 3 b - Vorschlage der Webrmacht fur die Regelung der allgemein
wirtschaftlichen und rustungswirtschaftlichen Fragen.
(Anlage 3 a = Dånemark, Anlage 3 b = Norwegen).

Anlage 4 - Auszug aus den besonderen Anordnungen des Oberkommandos der
Wehrmacht fur die Gruppe XXI.

Anlage 5 - Zusammenstel1ung der im Zusammenhang mit der Besetzung Dånemarks
und Norwegens an die Obersten Reichsbehorden zu richtenden Antriige
der Wehrmacht.

Anlage 6 - Militårisohe Forderungen an die schwedische Regierung.

2.) Die in der Anlage 1 enthaltenen grundlegenden militårischen Forderungen
mussen zur reibungslosen Durchfiihrung der militårisohen Operationen der dånisehen
und norwegischen Regierung sofort bei Anki.indigung der Besetzung ubermittelt wer
den. Die Uberga.1?e der entsprechenden Noten in Kopenhagen und Oslo kann, um
die militårische Uberraschung sicherzustel1en, erst gleichzeitig mit dem Beginn der
Landung und dem Uberschreiten der Grenze erfolgen. Um unnotiges Blutvergiessen
zu verhindern und etwa entstandene Feindseligkeiten schnel1 beizulegen, ist es daher
erforderlich, bei der dånisehen und norwegischen Regierung eine schnellste erste grund
siitzliche Entscheidung uber ihre Einstel1ung zu den deutschen Forderungen her
beizufiihren.

Ist diese erste Entscheidung fur ein Unterlassen jeden Widerstandes und rur
friedliche Zusammenarbeit gefal1en, so muss sie auf dem schnellstmoglichen Wege
sowohl der dånisehen und norwegischen Wehrmacht, den Landesbehdrden und der
Bevolkerung wie den deutschen Besatzungtruppen bekanntgemacht werden. Hierbei
ist Funken im Klartext (Rundfunk, Funkspruche) nicht zuliissig, um die Ereignisse
solange als moglich vor den Feindstaaten geheimzuhalten. Es bleibt also nur verschltis
seltes Funken (nach einem den Feindstaaten nicht bekannten Schlussel) und Fem
sprechverbindung moglich. Von den Landesregierungen muss gefordert werden,
trotz dieser Schwierigkeiten die Benachrichtigung der Dienststel1en des Landes so
schnel1 als moglich zu veraniassen. Die Einhaltung des offenen Funkverbots ist dabei
zu uberwachen.

Weigern sich die dånische und norwegische Regierung, den deutschen Forderun
gen stattzugeben, so mussen sie soweit irgendmoglich daran gehindert werden, Befehle
zum Widerstand auf dem Funk- oder Drahtwege herauszugeben.

3.) Um die militårischen Belange von vornherein sicherzustel1en und zur Unter-
stiitzung der Bevollmiichtigten bei der Regelung der militiir·iscllen Fragen werden den
Bevollmåchtigten durcb den Befehlshaber der Gruppe XXI zugeteilt werden:

Dem Bevol1måchtigten bei der dånisehen Regierung der Chef des Generalstabes
des Hoh. Kdos. XXXI, Generalmajor Himer;

Dem Bevollmachtigten bei der norwegischen Regierung der erste General
stabsoffizier der Gruppe XXI, Oberstleutnant i. G. Pohlman,

Diese militsrisehen Beauftragten reisen mit den Bevol1måchtigten nach Koperi
hagen und Oslo. Ihre erste Aufgabe ist, durch schnelle Benachrichtigung der deutscben
Besatzungstruppen fiir einen planmassigen und moglichst kampfl.osen Verlauf der
Besetzung zu sorgen. Sie teilen hierzu den Besatzungstruppen das erste Ergebnis
der dipJomatischen Schritte durch ein festgelegtes Signal iiber die Rundfunksender
Kopenhagen und Oslo mit. Von der dånisehen und norwegischen Regierung ist zu
fordern, dass sie die Rundfunksender unverzuglich hierfur zur Verfiigung stellen.
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Unabhangig hiervon werden die Bevollmåchtigten gebeten, den Befehlshaber
der Gruppe XXI, der sich am Besetzungstage zunåchst in Hamburg befindet, iiber
das Ergebnis der diplomatisehen Schritte schnellstens zu unierrichten, AIs Meldeweg
steht neben unmittelbarer Drahtverbindung die Funkverbindung von den deutschen
Gesandtschaften in Kopenhagen und Oslo zum Ausw årbigen Amt zur Verfiigung.
Fur die erste Meldung ist hierbei gleichfalls Anwendung der fur die Unterrichtung der
Besatzungstruppen festgelegten Funksignale zweckmassig. Auswårtiges Amt wird
um sofortige Weitergabe an das Oberkommando der Wehrmacht (Abt. Landesverteidi
gung) gebeten, von wo Gruppe XXI benachrichtigt wird. Die Weitergabe der Orien 
tierung aus Kopenhagen an den Befehlshaber des Hoh. Kdos. XXXI erfolgt durch
die Gruppe XXI.

Ausserdem werden die Bevollmåchtigten gebeten, die deutschen Berufskonsuln
in D ånemark und Norwegen baldmoglichst durch Fernsprecher von den Vereinbarungen
mit den Landesregierungen in Kenntnis zu setzen und sie anzuweisen, den einriickenden
deutschen Truppenfiihrern ihre Dienste bei den Vereinbarungen mit den Landesbehdr
den zur Verfiigung zu stellen .

4.) Um die Geheimhaltung der Operation megliehat lange zu wahren und englische
Gegenmassnahmen zu verzogern, ist es erforderlich, den N achrichtenverkehr der in Dåne
mark und Norwegen befindlich en feindlichen Vertretungen mit dem Ausland so schnell
als moglich zu unterbinden. Dazu ist erforderlich, die Fernsprechverbindungen der
Vertretungen zu unterbrechen und vorhandenes Funkgeråt sicherzustellen.

Die Bevollmiichtigten werden gebeten, die erforderlichen Massnahmen in Ko
penhagen und Oslo bei Beginn der Besetzung unverziiglich zu veranlassen, Die Dienst
stellen der Wehrmacht sind angewiesen, zur Durchfiihrung auf Anfordern militårische
Krafte zur Yerfiigung zu stellen.

An den iibrigen Pliitzen haben die Truppenfiihrer Befehl, die ersten unaufschieb
baren Massnahmen bis zum Eingang von Weisungen der Bevollmachtigten zu trefIen.
Die den Truppenfiihrern hierfiir gegebenen Befehle sind aus Anlage 4, Ziller 8 zu ersehen,

5.) Die Durchfiihrung der grundlegenden militårisohen Forderungen i1n einzelnen
und die Regelung der in der Anlage 2 enthaltenen weiteren Wiinsche zur Sicherstellung
einer reibungslosen Zusammenarbeit mit den Regierungen und Landesdienststellen
wird an die ersten grundsåtalichen Schritte baldmoglichst anzuschliessen sein. Fur
die Durchfiihrung der Yerhandlungen iiber militårische Fragen stehen den Bevoll
machtigten die nach Ziller 3 zugeteilten Offiziere zur Verfiigung. Im iibrigen wird
gebeten, in enger Fiihlungnahme mit den in den Hauptstådten sunachat eintrefIenden
dienstaltesten deutschen Truppenfiihrern zu handeln.

6.) Die Anlagen 3 a und 3 benthalten zunåohst die ersten wirtschaftlichen Mass-
nahmen, die von Standpunkt der Wehrmacht fur ein megliehat reibungsloses Anlaufen
der Besetzung erforderlich erscheinen. Sodann enthalten sie Vorschlåge fur die im
kriegs und riistungswirtschaftlichen Interesse weiterhin zu verfolgenden Richtlinien.
Das Oberkommando der Wehrmacht wird diese Vorschlsge am Besetzungstage dem
Beauftragten fur den Vierjahresplan und dem Generalbevollmachtigten fur die Wirt
schaft mit der Bitte vorlegen, ihnen zuzustimmen und sie bei den allgemeinen wirt
schaftlichen Massnahmen zu beriicksichtigen.

7.) Die in Anlage 4 mitgeteilten "Besonderen Anordnungen fur die Gruppe XXI"
geben Richtlinien fur die erste Tiitigkeit der Truppenfiihrer, soweit diese zur Erfiillung
ihrer militårischen Aufgaben bis zum EintrefIen von Weisungen der Bevollmåchtigten
Massnahmen aufpolitischem, Yerwaltungs- und wirtschaftlichem Gebiet treffen miissen.

8.) Da die Obersten ReichsbehOrden auf Befehl des Fiihrers erst am Tage der Beset-
zung unterrichtet werden diirfen, werden ihnen die vom Standpunkt der Wehrmacht
auf ihren Ressortgebieten geltend zu machenden Antråge erst an diesem Tage durch
das Oberkommando der Wehrmacht mitgeteilt werden. Diese Antråge sind in Anlage 5
zusammengestellt.

16
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9.) Das Oberkommando der Wehrmacht bittet um Mitteilung des Inhalts und des
Zeitpunkts des bei der schwedischen Regierung zu unternehmenden Schrittes (Anlage 6),
damit die beteiligten Dienststellen der Wehrmacht hieraber unterrichtet und die
militiirischen Massnahmen darauf eingestellt werden kormen. Aus dem gIeichen
Grunde wird um moglichst schnelle Unterrichtung iiber das Ergebnis des Schrittes,
insbesondere dieAntwort der schwedischenRegierung auf die miJitiirischenForderungen
gebeten.

10.) Im iibrigen wird fiir erforderlich gehalten, die Zusammenarbeit der deutschen
Bevollmachtigten in Kopenhagen und Oslo mit den Befehlshabern der Besatzungs
truppen von vornherein im engen personlichen Einvernehmen zu regeln. Es wird gebe
ten, hierfiir den BevoUmiichtigten in Oslo auf den Befehlshaber der Gruppe XXI,
den Bevollmåchtigten in Kopenhagen auf den Befehlshaber des Hoh, Kdos. XXXI
anzuweisen. Fur ein reibungsloses Anlaufen der Besetzung ist personliche Fiihlung
nahme vor Abreise der Bevollmachtigten erforderlich.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

gez. KeiteI.

Anlage l

Geheime Kommandosache

Abschrift (in 5 Exemplaren) (Nr. l).
zu WFA/Abt. L Nr. 22127/40 g. K. (IVJ.

Grundlegende militiirische Forderungen an die diiniBche und norwegische Regierung.

Folgende grundlegende militarische Forderungen an die dånische und norwegische
Regierung werden gestellt:
1.) Aufruf der dånisehen und norwegischen Regierung an Volk und Wehrmacht,

jeden Widerstand gegen die deutschen Truppen bei der Besetzung ihrer Lander zu
unterlassen.

2.) Befehl an die diinische und norwegische Wehrmadu, mit den einrtickenden deut-
schen Truppen Verbindung aufzunehmen und mit den deutschen Befehlshabern die
erforderlichen Vereinbarungen iiber loyale Zusammenarbeit zu treffen. Soweit die
ortliche Lage nichts anderes erfordert, bleiben die dånisehen und norwegischen Trup
pen im Besitz ihrer Waffen.

Zum Zeichen der Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist auf den militårischen
Anlagen, denen sich deutsche Truppen nåhern, neben der Nationalfiagge die weisse
Parlamentårflagge zu zeigen.

Verbindungskommandos sind zu entsenden:
a) zum Befehlshaber der in die Hauptstadt einriiokenden deutschen Truppen (Of

fiziere des Heeres, der Kriegsmarine und der Luftwaffe);
b) zu den ortlichen Truppenfiihrern.

Umgekehrt wird der deutsche Befehlshaber Verbindungsoffiziere zu den då
nischen und norwegischen Oberbefehlshabern stellen.

Aufgabe der Verbindungskommandos ist, eine reibungslose Zusammenarbeit
sicherzustellen und Zusammenstosse zwischen deutschen und dånisehen bezw. norwe
gischen Truppen zu verbindern.

3.) Unversehrte Oberlassung der militiirischen Einrichtungen und Anlagen, die
von den deutschen Truppen zur Sicherung Dånemarks und Norwegens gegen einen
iiUBseren Feind benotigt werden, insbesondere der Anlagen der Kustenverteidigung.

4.) Zurverfiigungstellen genauester Unterlagen iiber etwa ausgelegte Minensperren
durch die dånische und norwegische Regierung.
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5.)] Durchfiihrung vollståndiger Luftschutzverdunkelung des danisohen und norwe-
gischen Gebiets vom Abend des ersten Besetzungstages an.

6.) Unversehrte Erhaltung und Sicherstellung des Betriebs der Verkehrsmittel
und -wege und der N achrichtenmittel.

Zurverfiigungstellen der Verkehrsmittel (Eisenbahnen), der Bismen- und Kil
stenschiffahrt und der Nachrichtenverbindungen an die deutschen Besatzungstruppen
in dem Umfange, als sie fur die Aufgaben der deutschen Truppen und ihre Yersorgung
benotigt werden.

7.) Auslaufverbot filr Kriegs- und Handelsschiffe nach dem Ausland und Startverbot
filr alle Flugzeuge.

Die Freigabe des SchifIsverkehrs nach deutschen H åfen und neutralen Ostsee
håfen bleibt vorbehaJten.

8.) Durchfiihrung einer vorlaufigen Personen- und Gilterverkehrssperre zwischen
Danemark und Sclnoeden. (Unterbrechung des Fåhrverkehrs). ..

Die Wiederaufnahme des Yerkehrs und Forderungen fur seine Uberwachung
bleiben vorbehalten.

9.) Anweisung, dass die noruieqischen. Lotsen ihren Dienst weiter naoh den Anfor-
derungen deutscher Dienststellen versehen, und dass die Beieuerunq der norwegischen
Kilste sich nach den Anordnungen deutscher Dienststellen zu riehten hat.

10.) Aufrechterhalten des vorhandenen Wetterdienstes, der der deutschen Besatz-
ungstruppe zur Verfligung zu stellen ist. Die ofIentliche Bekanntgabe der Wetter
nachrichten ist zu unterlassen.

11.) Sperren ieden Nachrichien- und Postoerkehrs iiber See nach dem Ausland. Der
Nachrichten- undPosbverkehr nach den Ostseestaaten ist auf bestimmteVerbindungen
zu beschrånken und auf Anfordern des BefehJshabers der Besatzungstruppen zu
liberwachen.

Der iiber England laufende Nachrichtenverkehr von Dånemark nach den Far
oern, Island und Grouland ist gleichfalis zu sperren.

12.) Anweisung an die Presse und den Rundfunk, militårische Nachrichten nur mit
Genehmigung der deutschen Wehrmachtdienststellen zu bringen. Zurverfiigungstellen
der Rundfunksender fur Verlautbarungen der deutschen Befehlshaber.

13.) Ausjuhroerbo: filr Kriegsgerat aus Dånemark und Norwegen nach dem Ausland.

14.) Die Durchgabe aller von der dånisehen und norwegischen Regierung auf Grund
dieser Forderungen zu erlassenden Aufrufe und Befehle darf, soweit der Funlcweg
benutzt wird, zunåohst nur verschlilsselt - nach einem den Feindstaaten nicht be
kannten Schliissel - erfolgen. Die Freigabe des ofIenen Funkens iiber die Rundfunk
sender bleibt dem Befehlshaber der Besatzungstruppen vorbehalten.

Anlage 2

Geheime Kommandosache

AbBchrift (in 5 Exemplaren) Nr. 1.

zu WFA /Abt. L Nr. 22127/40 g. Kdos. (IV)

Weitere Wilnsche fiir die Gestaltung der Zusammenarbeit mit der dånisehen und
norwegischen Regierung, die zur Durehfiihrung des vom Filhrer gegebenen militiirischen

Auftrags geltend gemacht werden.

I. tJberwachung der Regierungstatigkeit.

1.) Die deutschen Bevollmåchtigten werden gebeten, die Tatigkeit der danischen
und norwegischen Regierung auf die Durchfiihrung der deutschen Forderungen und die
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Einhaltung der von den Regierungen gegebenen Zusicherungen zu iibenoachen: Dabei
ist besonders darauf zu achten, dass bei allen Regierungsmassnahmen die Sicherheit
und Versorgung der Besatzungskrafte gewåhrleistet bleibt.

2.) Zur Durchfilhrung der tJberwaclmng wird die Abordnung je eines deutsehen
Beauftmgten zu den wiehtigsten Ministerien fur erforderlich gehalten. Die Beauftragten
sollen im einzelnen die Forderungen der Wehrmaeht vertreten, die zur reibungslosen
Durehfiihrung der Besetzung zu stellen sind.

Åuswårbigea Amt wird gebeten, die Gestellung der Beauftragten zu den Mini
sterien filr innere Venvaltung und Wirtschaft zu veranlassen.

Zu den Ministerien, denen der Verkehr und die Eisenbahnverwaltung unterstellt
sind, wird dureh den Wehrmachttransportehef je ein Bevollm-iichtigter Kom-m-issar
abgeordnet, der die Aufgaben des Beauftragten wahrnimmt. Die Bv. Kommissare
stehen den deutsehen Bevollmåchtigten auch fur Wahrnehmung allgemeiner deutseher
Belange bei den Verkehrsministerien zur Verfiigung.

Zu den Ministerien, denen die Postverwaltung unterstellt ist, wird durch das
Oberkommando der Wehrmacht je ein Telegrafenbevollm-iichtigter (Tbv) abgeordnet.
Die Tbv's unterstehen bis zum Absehluss der militårischen Operationen fur Oslo dem
Befehlshaber der Gruppe XXI, fur Kopenhagen dem Befehlshaber des Hoh. Kdos.
XXXI. Sie stehen den Bevollmåchtigten fur Wahrnehmung allgemeiner deutscher
Belange zur Verftigung. Naoh Abschluss der Operationen wird die weitere Unterstel
lung der Tbv's mit dem Reichspostministerium geregelt werden.

3.) Die Verbindung zu den m-ilitiirischen Ministerien wird in Norwegen dureh die
Gruppe XXI, in Dånemark durch das Hoh. Kdo. XXXI wahrgenommen. Die bei
den Gesandtschaften in Oslo und Kopenhagen befindliehen Wehrmachtattaches
stehen den genannten Befehlshabern hierfur zur Verfligung.

4.) In der unteren Verwaltungsinstanz wird die Zuteilung deutscher Verbindungs-
organe zu den jenigen iirtlichen Behiirden der inneren Verwaltung fur zweckmassig ge
balten, die in erster Linie fur Zusammenarbeit mit der Besatzungstruppe in Frage
kommen. Soweit deutsche Berufskonsuln vorhanden sind, diirften diese zunachst zweck
massig einzuteilen sein.

Aufgabe der Verbindungsorgane soll sein, die Forderungen der Besatzungs
truppe bei den Landeabehorden zu vertreten und daftir Sorge zu tragen, dass die
'I'åtigkeit der Landesverwaltung den Interessen der Besatzung Reehnung tragt.

Das Oberkommando der Wehrmacht bittet, Verbindungsorgane wie folgt
einzuteilen:

a) in Dånem-ark in folgenden Stadten (die militårischen Dienststel1en, mit denen die
Verbindungsorgane zusammenzuarbeiten haben, sind je nach Ver1auf der Opera
tionen im Einvernehmen mit dem Hoh, Kdo. XXXI festzulegen):
aa) Kopenhagen fur die Landesteile Seeland und Lolland-Falster,
bb) Odense rur den Landesteil Fiinen,
ee) Aarhus fur den siidlichen Teil des Landesteils Jiitland - im Norden begrenzt

durch die Amter Ribe, Vejle und die Amtskreise Skanderborg und Aarhus
(Amter und Amtskreise zum siidlichen Teil),

dd) Aalborg fur den niirdlichen Teil des LandesteilsJiit1and (nordlich der unter ee)
bezeichneten Begrenzung).

b) in N orwegen zu den zivilen Verwaltungsstellen in folgenden Stådten mit den da
zugehorigen Verwaltungsbezirken - Fylker -, an deren Spitze ein Amtmann
steht (die militårischen Dienststellen, mit denen zusammenzuarbeiten ist, sind
in Klammern angegeben):
ee) Oslo mit dem Verwa1tungsbezirk Akerhus Fylke, (Gruppe XXI und 163.

Inf. Div.),
ff) Kristiansand mit dem Verwaltungsbezirk Vest-Agder Fylke, (Kiistenbefehls

haber Siid und Inf. Rgt. 310);
gg) Stavanger mit dem Verwaltungsbezirk Rogaland Fylke, (Inf. Rgt. 193);
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hh) Bergen mit dem Verwaltungsbezirk Hordaland Fylke, (Kiietenbefehlahaber
West und 69. Inf. Div.);

ii) Trondlteim mit dem Verwaltungsbezirk Sor 'I'rondelang Fylke, (Geb. Jag.
Rgt. 138);

kk) Narvik mit dem Verwaltungsbezirk Nordland Fylke, (3. Geb. Div.).

5.) Ob es erforderlich wird, ausser den bevollmåehtigten Kommissaren und den
Tel. Bevollm åehtigten in Kopenhagen und Oslo zu nachgeordneten Beborden der
Yerkehrs- und Postverwaltung Verbindungsorgane abzuordnen, kann spiiterer Ent
scheidung nach ortlicher Erkundung vorbehalten bleiben.

II. Aussenpolitische Beziehungen Diinemarks und Norueqens.

1.) Die aussenpolitisclæ Tiitigkeit der dånisehen und norwegischen Regierung muss
durch die Bevollmåchtigten in der Richtung uberwacltt werden, dass aussenpolitische
Schritte und Massnahmen, die sich gegen die deutsche Besetzung richten oder ihr
schaden konnen, verbindert werden.

2.) Gegenuber den Yertretunqen. und Angehiirigen der Feindstaaten wird nach
Durchfiihrung der ersten Massnahmen zur Unterbindung des Nachrichtenverkehrs
uro Durchfiihrung folgender Massnahmen gebeten:
a) Abschub der feindlichen Missionen, Konsulate, Handelsvertretungen und sonstiger

offizieller und offizioser Vertretungen der Feindstaaten aus D ånemark und Norwe
gen. Zeitpun1rt und Reiseweg ist mit den Befehlshabern der Gruppe XXI und des
Hoh. Kdos. XXXI zu vereinbaren.

b) Feststellung und Abschub der in D ånemark und Norwegen befindliehen feindlichen
Ausliinder, dabei Internierung der wehrpflichtigen Ausliinder.

c) Regelung des Verbleibs etwa von der Besatzungstruppe sichergestellten feindlichen
Eigentums.

III. Einzelheiten der t1berwachung von Presse und Propaganda.
(siehe Anlage 1, ZiOer 10).
Samtliche Organe der norwegischen und dånisehen Presse, die mit der Presse zu

sammenarbeitenden Nachrichienbiaos und ebenso die Leitungen aller in Betrieb bleibenden
Rundtunksender mussen amtlich dariiber unterrichtet werden, dass die gesamte Berichter
stattung und die Kommentierung aller Nachricten in keiner den Interessen der deutschen
Besetzung schadenden Weise erfolgen darf. Presse und Rundfunk mussen vielmehr ihre
Hauptaufgabe darin sehen, die Bevolkerung in berubigendem Sinne zu beein:fl.ussen.

Dariiber hinaus miiBsen von Seiten der norwegischen und d ånisehen Regierung
Massnahmen ergriffen werden, die geignet sind, eine antideutsche Propaganda auch auf
allen andsren nur moglichen propagandistisehen Gebieten (Fhigblåtter, Broschiiren, Vor
trage von Rednern usw.) wirksam zu unterbinden.

Das Weitererscheinew der Presse ist an sich erwiinscht. Um die zu fordernde Haltung
der Presse sicherzustellen, sind bis zu weiteren Weisungen der Bevollmachtigten Offiziere
der Besatzungstruppe in den wichtigsten Stadten mit der Vberwachung der Presse beauftragt.
FUr die weitverbreitete kleinere Presse muss durch Anordnungen der Regierungen sicherge
stellt werden, dass sie nach den gleichen Richtlinien verfåhrt wie die tiberwaohte Grosstadt
presse.

Fiir die bedeutendsten Rundfunksender in Diinemark (Kalundborg) und Norwegen
(Oslo, J eloy) sind Rundtunkeinsatztrupps bestimmt, die deren technische Instandhaltung
sicberstellen. Spater sollen sie durcb entsprecbende Ansagen die Bevolkerung immer
wieder zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung auffordern.

. Presse und Rundfunk usw. sind auf loyale Zusammenarbeit mit den deutscben
Uberwachungsorganen besonders hinzuweisen.

IV. Vorschliige allgemein wirtschaftliclter und rustungswirtschaftlicher Art
siehe Anlagen 3 a und 3 b.

V. Die Gesichtspunkte, die sich aus den unmittelbaren Bedårfnissen der Besatzungstruppe
fiir die Zusammenarbeit zwischen den deutschen Truppen und den iirtlichen Landes
behiirden ergeben, sind aus An~ge 4 zu ersehen.
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Danach solI fiir alle Leistungen, die von privaten Personen in Anspruch genommen
werden, das Reicllsleistungsgesetz sinngemiiss angewendet werden. FUr die Inanspruch
nahme staatlicher Einriclltungen (Verkehrsmittel, Nachrichtenmittel, militårische Liegen
schaften und dergl.) zahlt die Truppe zun åchst keine Entschadigung. Ob und in welchem
Umfange fiir derartige Leistungen Entschadigung zu gewåhren ist, muss im Zuge der Regie
rungsverbandlungen iiber die Neugestaltung des wechselseitigen Zahlungsverkehrs grund
såtzlich geregelt werden.

Anlage 3 a

Geheime Kommandosaehe

Abschrift in 5 Exemplaren (Nr. l).

zu WFA /Abl . L Nr. 22127/40 g. K. (IV)

VorschIåge der Wehrmacht flir die Regelung der allgemein wirtschaftlichen und
riistungswirtschaftJichen Fragen. (Diinemark).

Fur die Ausnutzung des Landes Dånemark fur die deutsche Riistungswirtschaft halt
das Oberkommando der Wehrmacht die Verfolgung der nachstehend aufgefiihrten Richt
linien fiir zweckmassig und erforderlich.

Die danach an die d ånische Regierung zu stellenden Forderungen dienen teilweise
nur mittelbar riistungswirtscbaftlichen Zwecken, ihre Erfiillung ist jedocb eine unerliissliche
Voraussetzung fur die Ausnutzung der riistungswirtschaftlich bedeutsamen Industriezweige
und fiir die dringend gebotene Entlastung der deutschen Kriegswirtschaft von der Versorgung
Dånemaika mitWirtschaftsgiitern, die im Reich nur im begrenzten Umfange zur Verfiigung
stehen.

Die unter Ziffer I aufgefiihrten Forderungen sind solche, die nach Ansicbt des Ober
kommandos der Wehrmacbt als besonders dringlich anzusehen sind. Es wird daher gebeten,
sie bereits im Zusammenhang mit dem ersten diplornatischen Schritt an die dånisohe Regierung
zu stellen.

Die unter II aufgefiihrten Massnahmen werden dagegen im weiteren Verlauf der
Besetzung, zeitlicb der Lage angepasst, zu verwirklicben sein.

I. Forderunqen; die sofort an die Regierung gestellt werden milssen.
1.) Einwirkung auf die Regierung von Dånemark

a) zur ungestorten Inganghaltung des Wirtschaftslebens,
b) zur Ingangsetzung aller Massnahmen, die geeignet sind, die Erscbiitterung des

Wirtschaftslebens abzumildern, die sich aus der nunmebr zu erwartenden weitge
henden Absperrung von westlicleen Zufuhren und dem weiteren Umstand ergeben
wird, dass ein Ersatz dieser Zufuhren aus den anderen skandinavisehen Låndem
und aus Deutschland nur in begrenztem Umfange moglich sein wird.

2.) Im einzelnen werden Massnahmen der Landesregierung auf folgenden Gebieten
zu treffen sein:

a) Inganghaltung der Versorgungsbetriebe.
b) Offenhalten der Handelsgeschiifte, insbesondere insoweit sie der Versorgung der

Bevolkerung mit Gegenstanden des t ågliehen Bedarfs dienen, und der Banken.
c) Inganghalten der iibrigen gewerblichen Betriebe.
d) Besebrankung der Abgabe von Waren des tiiglichen Bedarfs (Vorausmassnahmen

fiir die Warenbewirtscbaftung) und Massnahmen gegen unberechtigte Zuruck
haltung soleher Waren.

e) Verbot von PreisehOhungen.
f) Schutz der Wiihrung, Annahmezwang fur Reichskreditkassenscheine zum festgesetzten

Umrecbnungskurs und Annahmezwang von Empfangsbescheinigungen ftir Leistun
gen, die nicht unmittelbar bar bezablt werden kormen.
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II. Massnahmen, die im Anschluss an die unter ZiUer I gestellten Forderungen zu verwirk
lichen sind.

1.) Massnahmen allgemeiner Art:
a) Seharfe Stratbestimmungen tur Gewalttaten und Sabotageakte, die eine Storung des

Wirtsehaftslebens hervorzurufen geeignet sind.
b) Verpfl.iehtung zur Erriehtung eines Werkschutzes :fiir alle versorgungswiehtigen

Betriebe und sonstige Betriebe, die von deutseher Seite :fiir sehutzbediirftig erklart
werden.

e) Sieherung des arbeitstriedens.
d) Ausfuhrverbot naeh den feindliehen Låndem unter gleiehzeitiger Zurvertugungstel

lung:fiir die Feindstaaten bestimmter Giiter gegen Bezahlung, soweit dies denteoher
seits gewiinseht wird; vorlåufige Beschriinkung der iibrigen Ausfuhren bis zur
weiteren Klarung der Verhåltnisse, besonders der Versorgung des Landes selbst.

e) Anweisung an die diinischen Reedereien, ibre im Ausland befindlichen SchiUe mit
:fiir das eigene Land bestimmten Ladungen im Interesse der Versorgung des
Landes unter Breehung der zu erwartenden Bloekade der Feindstaaten naoh
dånisehen Håfen hereinzuholen.

f) Alsbaldige Inkraftsetzung einer behordlichen Regelung der Warenbewirtschaftung
mit dem Ziel sparsamster Verwendung samtlieher Mangelgiiter (insbesondere
Betriebssto:ffe, Getreide und Futtermittel, Textilwaren, Kolonialwaren, Seife,
Kohle).

Besondere Bedeutung kommt hierbei einer scharten Streckung der vorhandenen
Treibsto:ffe zu, da diese Sto:ffe in nennenswertem Umfange aus dem Reieh nieht zuge
fiihrt werden kormen. So wird sieh z. B. weitgehende Stillegung der mit Dieselol
betriebenen danisehen Elektrizitatswerke nieht vermeiden lassen.

2.) Rustungswirtschattliche Richtlinien:
Die diinische lndustrie ist - soweit sie nieht der unmittelbaren Volksversorgung

dient - in mehreren Zweigen :fiir die deutsche Rustungindustrie von erheblicher Bedeu
tung. Ihre Erzeugung muss deshalb alsbald - soweit dies nieht sebon hisher der Fall
ist - der deutsehen Riistungsindustrie zugefiihrt werden.

Insbesondere kommen hierfur naehstehende Industriezweige in Betraeht:
Ohemische Betriebe zur Erzeugung von:

Sprengsto:ffen
Superphosphat,

Werke der Rustungsindustrie (einsch1. Sehi:ffsmasehinenbau) Werften,
ferner die Kryolithraffination Kopenhagen,
Kraftwerke, besonders diejenigen Kraftwerke, von deren Stromlieferungen die

Werke der oben genannten Industriezweige abhangig sind.
Die Produktionsfåhigkeit dieser Industriezweige muss auch wåhrend der Dauer

der Besetzung in moglichst gros~em Umfange aufreeht erhalten werden. Eine gewisse
Hilfestellung aus dem Reieh zur Uberwindung der duioh die Absehniirung der englisehen
bezw. Uberseezufuhren zu erwartenden Produktionshemmnisse wird gelegentlieh
erforderlieh sein.

III. Sicherstellung und Durchfuhrung der Richtlinien.

1.) Zur Sicherstellung der alsbaldigen Ausnutzung der danisehen Industrie muss
das Oberkommando der Wehrmaeht Wert darauf legen, dass die Einschleusung der
in Betraeht kommenden Erzeugnisse in die deutsehe Wirtsehaft megliehat sehnell
in die Wege geleitet wird.

Hierzu ist in erster Linie Anpassung des deutsch-dånischen Aussenhandels an
die bestehenden Handelevertråge sowie rasehe und reibungslose Abwieklung des im
Hinbliek auf die vermehrte Einfuhr aus Dånemark zu erwartenden gesteigerten
Zahlungsverkehrs herbeizufiihren. Weitere Aufgabe wird die Auswahl deutseher Han
delspartner unter gleiehzeitiger Aussehaltung unerwiinsehter Zwischenhåndler, die
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Herbeifiihrung von Vertraqsabschliisseii nach gewissen einheitlicben Gesichtspunkten
u. a. sein.

2.) Zur Herstellung einer dauernden und engen Verbindung mit dem deutschen
Bevollmachtigten in rlistungswirtschaftlichen Fragen stellt das Oberkommando der
Wehrmacht einen Verbindungsoffizier zur Verfugung, der gleicherweise das Hoh. Kdo.
XXXI in den Fragen der wirtschaftlichen Truppenversorgung aus dem Lande bei
dem deutschen Bevollmiichtigten vertreten wird.

Dem Verbindungsoffizier stehen fur die wirtschaftlicb wichtigen Landesteile
bei der Landung eingesetzte Wehrwirtschafts-Offiziere zur Seite, denen bis zum Abschluss
der Operationen bzw. bis zum Erlass entsprechender Anordnungen durch die Landes
regierung folgende Aufgaben zugewiesen sind:
a) Beratung und UnterstUtzung der ortlichen Bejehlshaber bei der Ausnlitzung des Lan

des fur die Belange der Truppe und Sorge fur die InganghaItung des Wirtschafts
lebens und fur die Versorgung der Bevolkerung.

b) Sorge fur die Aufrechterhaltung bezw. fur die Ingangsetzung der Versorgungsbe
triebe (Gas, Wasser, Elektrizitiit) zur Belieferung der Truppe, Zivilbevolkerung
und Wirtschaft.

c) Feststellung der wichtigsten Vorriite zur Beurteilung der Versorgungslage der deut
schen Besatzung und der Bevclkerung insbesondere bei Mangelgiitern (Mineralol,
Brotgetreide, Futtermittel, Kohle).

d) Sicherung der vorgefundenen Vorrate im Interesse des Landes gegen unbefugte
Zugrille oder Abtransport in das AusIand.

Naoh Erledigung dieser vordringlichen Aufgaben ist ihr Ansatz auf foIgende
auf dem Gebiet der Riistungswirtscltaft liegende Aufgaben beabsichtigt:

Erkundung bzui. Feststellung bei den in Zifler II, 2 angefuhrten Industriezweigen:
a) der z. Zt. bestehenden Lieferfåhigkeit der Werke basierend auf dem Umfang der

Vorrate an Rohstoffen, Halbseugen bezw. Vorproduktion und an Betriebsmitte1n;
b) der Transportverhiiltnisse unter den durch die Kriegslage gegebenen Voraussetz

ungen,
c) der Lage auf dem Arbeitsmarkt,
d) ilber die Leitung dieser kriegswichtigen Werke und ihre Zuverlåasigkeit fur die

Erteilung von Aufbrågen aus dem Reicb, wobei sofortiger Ersatz der Leitung dann
erforderlich ist, wenn sie sich in Randen von Angehorigen der Feindstaaten befindet,

e) der Notwendigkeit eines Werkschutzes, insbesondere zur Abwehr der Sabotage,
die bei der engen Verfiechtung dieser Industrien mit englisehen und franzdsisehen
Interessen von den ,Vestmachten in groaserem Umfange mindestens versucht wer
den wird.

Der Verbindungsoffizier wird diese Erkundungen und Feststellungen auswerten
und das Ergebnis der Auswertung dem deutschen Bevollmåchtigten vorlegen. Das
Oberkommando der Wehrmacht behalt sich vor, weitere Antråge, die sich aus diesen
Feststellungen fur die deutsche Kriegs- und Rlistungswirtschaft ergeben, zu stellen.

Anlage 4
Geheime Kommandosache

AbBChrift in 5 Exemplaren (Nr. l).

zu WFA/Abt. L Nr. 22127/40 g. KdoB. (IV)

AUBZUg aus den besonderen Anordnungen des Oberkommandos der Wehrmacht
flir die Gmppe XXI.

1.) Dånemark und Norwegen sind i.~ veller Ausdehnung Operationsgebiet im Sinne
der militårischen Bestimmungen. Eine Ubertragung der vollziehenden GewaIt in diesem
Operationsgebiet findet nicht statt.
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2.) Der Bejehlshaber der Grwppe XXI wird ermachtigt, in den besetzten Gebieten
Dånemarks und Norwegens bis zum Abschluss der militarischen Operationen alle
Massnahmen zu treffen, die zur Sicherung der deutschen Besetzung und zur Durch
setzung ihres Zweckes erforderlich sind. Der Befehlshaber der Gruppe XXI wird er
måehtigt, diese Vollmacht rur das Land Dånemark einem nachgeordneten Befehls
haber zu iibertragen.

Nach Abschluss der Operationen beschrånkt sich die Aufgabe des Befehlshabers
der Gruppe XXI auf die militårisohe Sicherung und Verteidigung der besetzten Lander.
Er iibt hierzu die militarischen Hoheitsrechte aus und ist zu allen Massnahmen zur
Erfiillung seiner militarischenAufgabe berechtigt. Massnahmen auf niohtmilitårisohem
Gebiet beantragt er bei den deutschen Bevollmåohtigten bei der dånisohen und nor
wegischen Regierung.

3.) Die Behandlung der diinischen und norwegischen Wehrmacht hat sich nach der
Lage zu richten.

Kann nach dem Verhalten der dånisehen und norwegischen Truppen eine
Entwaffnung vermieden werden, so sind mit den Truppenfiihrern Vereinbarungen
iiber Verbleib und Aufgaben der Truppen zu treffen. Bestimmte Aufgaben im Wach
dienst, sowie im Grenzschutz- und Sicherungsdienst (z. B. Sicherung der norwegisch
finnisohen Grenze) kormen u. U. iibertragen werden.

Zur Durchfiihrung der erforderlichen Uberwachung sind Verbindungskomman
dos auszutauschen.

Die Inanspruchnahme der militårischen Einrichtungen durch die deutsche Be
satzungstruppe ist soweit moglich im Einvernehmen mit den Landesdienststellen zu
regeln.

4.) Den Staatsoberhiiuptern von Dånemark und Norwegen sind, wenn es ihre Ein-
stellung zur Besetzung gestattet, die iiblichen militårischen Ehren zuzugestehen. Der
Ehrenwachdienst durch Landestruppen ist nach Moglichkeit zu belassen. Zuteilung
eines deutschen personliohen Verbindungsoffiziers kann zweokmåasig sein,

5.) Die Bevolkerung muss mit dem Beginn der Besetzung in weitestem Sinne
propagandistisch bearbeitet werden. Es muss dabei der Eindruck hervorgerufen wer
den, dass iiber die Entscheidung der Regierungen zu Gunsten der deutschen Forderun
gen kein Zweifel bestehen kann, und dass entsprechende Vereinbarungen bereits
im Gange seien.

Im Rahmen dieser Propaganda werden alle verfiigbaren Mittel eingesetzt
(Verbreitung eines Aufrufs des deutschen WehrmachtbefehIshabers und von Flug
blåttern durch Flugzeugabwurf, Rundfunksendungen usw.).

6.) Die auf dånischem und norwegischem Boden eintreffendenTruppenkommandeure
unternehmen bei den ortlichen militarisohen und zivilen Landesdienststellen Schritte,
die den Verzicht auf jeden Widerstand und die Herstellung friedlicher Zusammenar
beit herbeifiihren sollen. Dabei ist anzustreben, ein Einvernehmen bereits sieher
zustellen, bevor Weisungen der Landesregierungen eintreffen. Den Landesstellen ist
klar zu machen, dass sie durch loyales Entgegenkommen den Interessen ihres Vater
landes am besten dienen. Ungehindertes Weiterarbeiten und Schutz durch die deut
sche Besetzung sind ihnen dafiir zuzusichern.

7.) Bis zur Klårung der Lage durch Weisungen der Landesregierungen stellen
die ortlichen Truppenkommandeure den megliehat reibungslosen Fortgang der Be
hordenarbeit und des ofJentlichen Lebens sicher. In die Tåtigkeit der Landesstellen
ist nur dort einzugreifen, wo Sicherheit und Versorgung der Besatzungstruppen es
verlangen. Feindselige Handlungen sind zu unterbinden, die Zusammenarbeit mit
loyal gesinnten Persdnlichkeiten aus dem Lande ist in solohen Fållen anzustreben.

8.) Die Truppenfiihrer sind anzuweisen, selbståndige Massnahmen gegen Vertre-
tungen und Staatsangeh6rige der Feindstaaten nur insoweit zu treffen, ais im ersten Sta
dium der Besetzung Weisungen der Bevollmåohtigten noch nicht vorliegen. Die
Truppenfiihrer haben nach nachstehenden Richtlinien zu handeln:

i7
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a) Der Zugriff gegen die in Oslo und Kopenhagen liegenden Gesandtscha/ten der Feind
staaten, die volkerreohtlioh exterritorial sind, sowie ihr Abschnb ist Aufgabe der
Bevollmåchtigten, Zur Durchfiihrung der Nachrichtensperre und etwaiger Bewach
ungsaufgaben sind den Bevollmachtigten auf Anfordern militårische Kråfte
zur Yerfiigung zu stellen.

b) Den Konsulaten der Feindstaaten sind sofort die Fernsprechverbindungen durch
Unterbrechen der Leitungen zu sperren. Vorhandens Funkeinrichtungen sind
zu beschlagnahmen. Das hierzu erforderliche Betreten der Gebåude ist zulåssig.
Die Konsuln und das Konsulatspersonal sind zu tiberwacben, zu Festnahmen ist
nur bei feindseliger Handlung gegen die deutsche Besetzung zu schreiten. Eine
Yernichtung oder Yerschiebung von Akten, Kriegsgeråt (Finnlandgeråt) und sonsti
gen wertvollen Gtitern ist zu verbindern. Den Abschub des Personals und den Ver
bleib sichergestellter Gegenstande regeln die deutschen Bevollmåchtigten,

c) Die Handelsvertretungen und andere offizielle und offiziose Vertretungen der
Feindstaaten sind wie Konsulate zu behandeln.

d) Private feindliche Ausliinder sind - soweit ihre Anwesenheit durch die ortliohen
Landesdienststellen zu erfahren ist - ebenfalls zu tiberwachen. Die Fernsprech
verbindungen ihrer Wohnungen sind zu unterbrechen. Ihr Abschub bleibt den
Anordnungen der deutschen Bevollmachtigten vorbehalten.

9.) Von den Wehrmacluqerichten sind nur Handlungen abzuurteilen, die den Zweck
der Besetzung vereiteln oder vereiteln sollen, oder die sich unrnittelbar gegen die
Wehrmacht, ihre Angehorigen oder ihr Gefolge richten. Die Wehrmachtgerichte wen
den deutsches Strafrecht an. Die Bovelkerung ist darauf hinzuweisen.

IO.) Die Polizeikriifte der Lander behalten, soweit nach ihrem Verhalten moglich ,
ihre Aufgaben. Insbesondere mtissen Grenzpolizei und Zollschutz aufrechterhalten
bleiben.

Kråfte der deutschen Wehrmacht sind nur im Notfall fur polizeiliche Aufgaben
einzusetzen.

Il.) Das Auslaufen von Kriegs- und Handelsschiffen - mit Ausnahme der Schiffe
der USA - nach dem Ausland ist zu verbieten. Freigabe des Schiffsverkehrs nach
deutschen Håfen und neutralen Ostaeehåfen bleibt nach Klarung der Lage vorbehalten.

Flir Flugzeuge ist ein Startverbot zu erlassen.
Eisenbahnen, Binnen- und Kustenschiffahrt und Fernmeldewesen mtissen in Gang

gehalten werden und sind fur Zwecke der Besatzungstruppe soweit erforderlich in
Anspruch zu nehmen. Uberwachung gegen passive Resistenz und Sabotage ist sicher
zustellen. Hierzu sind wenn moglich loyale Kråfte des Landes (Polizei) einzusetzen.

Der Fernmelde- und Postuerkehr tiber See nach dem Ausland ist zu unterbinden,
nach den Ostseestaaten ist Einschrånkung und Oberwachung erforderlich. Sonstiger
Femmelde- und Postverkebr nach neutralen Lånderri ist tiber Deutschland zu leiten
und dabei zu tiberwachen.

Der Nachrichtenverkehr Dånemarks mit den Earoern, Island und Gronland
kann, da das vorhandene Kabel tiber England låuft, nicht zugelassen werden.

12.) Die Landespresse ist am Erscheinen nicht zu hindern, solange sie sich loyal zu
den Ereignissen einstellt. Von den Zeitungen ist zu fordern, nur diejenigen militii
risehen Nachrichten zu bringen, die ihnen von deutschen Wehrmachtdienststellen iiber
mittelt werden.

Die Rundfunksender sind zunåohst durcb Funkeinsatzgruppen in die Rand zu
nehmen. Im weiteren Yerlauf wird der Rundfunk unter deutsche Zensur gestellt wer
den. Er muss stets fur Yerlautbarungen der Besatzung zur Verftigung stehen.

13.) Im Yerkehr der Besatzungstruppen mit den Beborden der Lander und der
Bevolkerung sind die Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung streng zu acbten.
Die Versorgung der Besatzungstruppen hat nur insoweit aus dem Lande zu erfolgen,
als es die dånische und norwegiscbe Wirtschaft ohne Schadigung ihrer Eigenversor-
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gung tragen kormen. Bei Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Lande ist das
Reichsleistungsgesetz sinngemåss anzuwenden.

Leistungen sind bar zu bezahlen. Nur in Ausnahmefållen ist von Empfangs
bescbeinigungen Gebrauch zu maehen, die beschleunigt einzulosen sind.

14.) FUr das Verhåltnis der deutschen zur dånisohen und norwegischen Wåhrung
wird ein fester Umreclmungskurs durch das Oberkommando der Webrmacht bekannt
gegeben werden. Die Besatzungstruppen haben in den besetzten Lånderri nur mit
Reichskreditkassenscheinen zu bezahlen, die in ausreichender Menge bereitzustellen
sind. Eine scharfe Einkaufs- und Åusfuhrbeschriinkung ist fiir die Besatzungstruppen
anzuordnen. .

15.) Die auf dåniseham und norwegischem Boden eintreffenden Truppen liaben die
im Lande - insbesondere in den Håfen - lagernden Giitm und RoltstoUvorriite gegen
unbefugte Zugriffe zu sohiitzen und die Yerschiebung von Werten und Giitem in das
Ausland soweit moglioh zu verhindern.

Die Truppen haben die erforderlichen ersten Massnahmen hierfiir in ihrem
Bereich zu treffen, bis die entsprechenden Anordnungen der Landesregierungen ergohen.

16.) Die deutsch-diinische Grenze wird mit Beginn des deutschen Einmarsches fUr
den nichtmilitårischen Grenzverkehr geschlossen werden. Dariiberhinaus wird die
Einreise aus Deutschland nach Diinemark und Nonoeqen ftn alle Personliohkeiten,
die nicht dienstliche Aufgaben im Rahmen der Besetzung Dånemarks und Norwegens
zu erfiillen haben, zunåchst gesperrt.

Die Erteilung von Einreisegenehmigungen rur nichtmilitårische Personlichkeiten
nach Dånemark und Norwegen bleibt fiir den militårischen Bereich dem Oberkom
mande der Wehrmacht, fiir den zivilen Bereich dem Auswårtigen Amt vorbehalten.

Die lJffnung der Grenze filr den normalen Wirtschaftsverkehr mit Dånemark
und Norwegen wird sobald als moglich erfolgen.

Anlagt! S
Geheime Kommandosache

Abschrift in 5 Exemplaren (Nr. l).

WFA/Abt. L. Nr. 22127/40 g. Kd08. (IV)

AuszUge aus den Mitteilungen und Antrågen an die Obersten Reichsbehorden.

A. Reichsfinanzministerium und Reichsfuhrer 88 und Chef der Deutschen Polizei sind
gebeten worden, Zollgrenzschutz und Grenzpolizei anzuweisen, die Sperre des Grenz- und
Reiseverkehrs zwischen dem Reich einerseits und Dånemark und Norwegen andererseits
im Sinne der Anordnungen durchzufiihren, die vom Oberkommando der Wehrmacht an
die militårischen Dienststellen erlassen worden sind. Die Anordnungen werden dem Ausw.
Amt gesondert iibersandt mit der Bitte, eine entsprechende Regelung fUr den seiner Geneh
migung unterliegenden zivilen Reiseverkehr nach Dånemark und Norwegen zu treffen.

Zur Durchfiihrung der militiirischen Kontrolle an den Grenziibergången werden an
der deutsch-dånischen Grenze durch Hoh. Kdo. z. b. Y. XXXI Landesschiitzeneinheiten
eingesetzt werden. In den Håfen ist die Durchfiihrung der militårischen Kontrolle den Kii
sten- und Hafeniiberwachungsstellen iibertragen.

Wegen <Jffnung der Grenze fUr den normalen Wirtschaftsverkehr wird sich das Ober
kommando der Wehrmacht je nach der Lage baldmoglichst mit dem Ausw. Amt und dem
Reichsfinanzministerium in Yerbindung setzen.

B. Reichministerium fur Volksaufkliirung und Propaganda.

1.) Von der Wehrmacht sind auf dem Gebiet der Propaganda bisher folgende Mass-
nahmen getroffen worden:
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a.) An schriftlichen Unterlagen wurden ausgegeben:
aa) Flugbliitte1' zum Abwurf durch die Luftwa:ffe Iiber Dånemark und Norwegen.
bb) Maueranschliige an die Bevolkerung von Dånemark und Norwegen (gleicher

Text ist auch zur Durcbsage im dånisohen und norwegischen Rundfunk nach
Freigabe des offenen Funkens vorgesehen).

cc) Handzettel an die dånische und norwegische Wehrmacht.
Wortlaut der Texte ist vom Fiihrer genehmigt.

b) Es wurden zwei PropagandastaUeln aufgestellt, die den Fiihrern der beiden mili
tarischen Kraftsgruppen unterstellt wurden, die Norwegen und Dånemark besetzen.

c) Die Staffeln sind angewiesen, Material fur die moglichst ltickenlose Bericlyterstattung
mit allen propagandistischen Mitteln von der Einschiffung bezw, vom Uberschrei
ten der Landesgrenze an zu sammeln.

d) Das gesamte anfalIende Berichtmaterial wird unzensiert unmittelbar an OKW ge
sandt, dort zensiert und weitergeleitet.

e) Zu den Staffeln gehOren sprachkundige Preesebetreuer, die den Auftrag haben, da
fiir zu sorgen, dass in der wichtigsten norwegischen und dånisehen Presse Berichter
stattung und Kommentierung von Nachrichten in keiner den deutschen Interessen
sohadenden Weise erfolgt und dass die Presse die Bevolkerung nur in erwiinscbtem
Sinne beeinflusst.

f) Zur Besetzung der wichtigsten norwegischen und dånisehen Sender bestimmte
Rundlunkeinsatztrupps haben Weisung, deutsohfeindliche Sendungen zu verhindern
und den Sendebetrieb baldmoglichst unter deutscher Kontrolle wieder aufzunehmen.

2.) Das Reichsministefium lur Volksaulkliirung und Propaganda wird gebeten:
a) Sofort je ein Leitprogagandaamt fur die beiden Propagandastaffeln zu bestimmen,

diese Leitpropagandaåmter OKW/WPr. namhaft zu machen und sie anzuweisen,
die Arbeit der Propagandastaffeln durch Unterstiitzung bei der Nachrichteniiber
mittlung usw. in jeder Weise zu fordem.

b) Wesentliche WiinBche und Anregungen fur die Durchfiihrung der Gesamtpropaganda
baldigst OKW/WPr. mitzuteilen.

Anlage 6
Geheime Kommandosache

Abschrift in 5 Ausfertigungen (Nr. l).

zu WFA/Abt. L. Nr. 22127/40 g. K. (IV)

Militiirische Forderongen an die schwedisehe Regierung.

1.) Wahrung strengster Neutralitiit; UnterIassen von Massnahmen jeder Art, die
sich gegen die deutsche Besetzung Dånemarks und Norwegens richten, insbesondere
von militsrisehen Mobilmachungs- und Aufrnarschmassnahmen.

2.) Forderung, dass schwedische Kriegslahrzeuge im eigenen Interesse bis auf
weiteres im Kattegat und Sund, sowie an der schwedischen Sudkuste bis Karlslerona
nicht ausserhalb der schwedischen Hoheitsgewiisser (3 sm) fahren . Nach Klarung der
Lage wird diese Besebrankung der Bewegungsfreiheit schwedischer Kriegsfahrzeuge
wieder aufgehoben werden.

3.) Nichtbehinderung des Telegramrn- und Eernsprechoerkehrs der in Norwegen be-
findliehen deutschen Dienststellen auf den iiber Schweden laufenden Leitungen.

4.) Aufrechterhaltung der Erzlielerungen an Deutschland (Verhinderung von Eng-
land inspirierter Sabotagemassnahmen).
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Folgende uieitere Forderungen an Schweden werden fe nach Entwicklung der Lage
spiiter notig ioerden:

1.) Kontrolle oder Abschmeiden. des schwedischen Femmeldeoerkehrs nach Ubersea (Ka-
bel nach England).

2.) Versorgung der deutschen Truppen in Norwegen auf schwedischen Bahnen
(Luleå-Narm und Trålleborg-Goteborg-Oslo).

Ausserdem wird eine Klårung der diplomatisehen Beziehungen Schwedens zu den
Feindstaaten insofern ndtig werden, als die Entwicklung der feindlichen Vertretungen in
Schweden zu Spionagezentralen verhindert werden muss.

55.

Ordre fra general v. Falkenhorst angående yderligere foranstaltninger til

sikring af aktionens hemmeligholdelse.

2. april 1940.

Geheime Kommandosache - Chef Sache - Nor dorch Offizier

GRUPPE XXI

Abt. I c 2/40 g. Edos.

Ohefsache.

Betrifjt: Geheimhaltung.
Bezug: Gruppe XXI I c 2/40 g. Kdos. Ohefsaohe.

Berlin, den 2. April 1940.

12. Auefertigung,

I
I

I
I
I

Mit Beginn der weiteren Versammlung und Bereitstellung fiir die Weseriibung gelangt
"Geheimhaltung" und " Geheimsc1zu tz" zu entscheidender Wichtigkeit ftir den iiberraschenden
und erfolgreiehen Ablauf des Unternehmens.

Ich befehle hiermit in Erweiterung der Bezugsverfiigung:

1. Die mit Anlauf der Weseriibung erforderliehen Marschbewegungen sind zur
Tarnung als Ubungemårsche durchzufiihren. Zweckmåssigerweise werden Parteien
gebildet (Miitze:.und Stahlhe1mabteilungen) sowie Schiedsrichter mit weissen Binden
eingeteilt. Die Ubungslagen diirfen keine Beziehung zum Weserunternehmen haben
(Keine Ziele Nordschleswig !).

Ziel und Richtung der Bewegung diirfen erst im letstmoglichen Augenblick
bekanntgegeben werden. (Beispiel : Kraftfahrer erfahren Marsehroute und Ziel erst
nach Abfahrt.)

2. In den bisherigen Unterkunftsriiumen der abgeriickten Truppen ist von zuriick-
bleibenden Teilen ftir das Auge des feindliehen Naehrichtendienstes das alte Bild
aufrecht zu erhalten. Orts-Wachdienst u.s.w, ist in bisheriger Form zu belsssen,
Stabs- und Kommandoflaggen sind weiter zu zeigen. Lebens- und Futtermittel sind
in gleichem Umfange wie bisher bei den Lieferanten zu beziehen. Dadurch iiber
zåhlig verbleibende Mittel sind fur Heereszwecke sicherzustel1en, zu verbrauehen
oder nach dem W-Tag zuriickzugeben.

3. Såmtliche fUr die Heimat bestimmten Feldpostsendungen sind sofort ausschliesa-
lich iibe~. die Feldpoståmter der Divisionen zu leiten. Unmittelbare Abgabe von Feld
post an Amter der Reichspostistverboten. Von W-+-6 bis W-Tag ist diesefiir die Heimat
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bestimmte Post der 69.,163.,3. Geb., 196. sowie der 170., 198. Div. und B. Schiitzen
brigade bei den Feldpoståmtern ohne Wissen der Truppe zuriickzuhalten. Weiter
beforderung erst ab W-Tag 12 Uhr. Sinngemåss ist fur 181. und 214. Div. die Post
ab W-:-2 bis W-:-5-Tag anzuhalten.

Wer es unternimmt, entgegen den bekannten Bestimmungen Post in offent
licbe Briefkasten zu werfen, macbt sicb des Landeaverrats schuldig.

4. Die Transportfuhrer sind verantwortlich fur ordnungegemåsse Durchfiihrung
der Tarnung wåhrend des Transportes. Auf die Einhaltung der im braunen "Merk
blatt fur Wehrmacbt-Transporte auf Eisenbahnen vom 30. 12. 1939" gegebenen
Richtlinien ist von der Truppe scbii.rfstens zu achten. Besonders wichtig ist die Ein
teilung energischer alterer Transportfiihrer, die fiir die Durchfiihrung der fur den Trans
port und die Tarnung notwendigen Massnahmen verantwortlich zu machen sind.

Der Zielort darf der Truppe nicht bekannt sein! Da es sich meist um Einzel
transporte in C-(Personen-)Wagen handelt, erscheint die Bezeichnung als "Urlauberzug"
zweckmåssig. "Das Merkblatt" ist sinngem åss anzuwenden.

Die Formationen sind entsprechend zu belehren und das Verhalten der Truppe
sinngemåss einzurichten (keine feldmarschtnåssige Ausriistung beim Verlassen des
Zuges, bei Aufentbalten oder beim Heraussehen aus den Fenstern - besonders
wichtig bei 3. Geb. Div. (Feldmiitze!).

Keinesfalls diirfen irgendwelche Aufschriften auf den Waggons (Truppen
bezeichnung oder humoristiscbe Bemerkungen) erscheinen. Fahrzeuge auf einzelnen
Rungenwagen diirfen nicht besetzt sein.

Jede Unterhaltung mit Zivilpersonen bei Aufenthalten ist durch Befehl zu
unterbinden und zu verhindern, der Besuch von Vlartesålen pp. zu verbieten. Ausstei
gen am Tage nur in besonderen Fallen.

Den Anordnungen der Transport- und Bahndienststellen, die entsprechende
Weisungen haben, ist unbedingt Folge zu leisten. Es wird besonders darauf hingewiesen,
dass jeder Transport einen ordnungsmåssigen Wehrmachtfahrschein besitzen muss.

Da im Einsatzgebiet bevorstehende Transporte zunåchst mit deutschen Befor
derungspapieren durchgefiihrt werden, ist dafiir zu sorgen, dass jede Einheit Wehr
machtfahrscheine in geniigender Zahl mitfiihrt, ebenso Frachtbriefe U.S.w.

Fehlende Merkblåtter fiir Wehrmachttransporte kormen beim Bv. T. O. 
Hptm. i.G.Heil - angefordert werden.

5. Der Anzug der Truppe ist so zu tarnen, dass die RegimentszugehOrigkeit nicht
erkennbar ist. Nach dem Abmarsch aus den letzten Quartieren vor der Verladung
ist die Truppe - besonders bei Wartezeiten - stets geschlossen zu halten. Unter
haltung mit Zivilisten ist verboten. Ausgangsverbot!

6. Die Tarnung der Bewegungen wird durch verstårkt eingesetzte Abwehrorgane
von Seiten der Gruppe iiberwacht.

Der Befehlshaber der Gruppe XXI.

v. Falkenherat,
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56.

Meddelelse fra chefen for værnemagtens overkommando til rlgsudenrigsmini

steriet, at man skal hindre, at kongerne af Danmark og Norge drager til

udlandet.

2. april 1940.

Geheime KommandoSIlehel)

OBERKOMl\1ANDO DER WEHRMACHT

WFA/Abt. L Nr. 22125/40 g. Kilos. (IV)

Berlin, den 2. 4. 1940.

6 Ausfertigungen.

6. Ausfertigung.

Betr, Besetzung von Diinemark und Norwegen.

Der Fiihrer hat gefordert, dass ein Ausserlandesgehen der Konige von Diinemark
und Norwegen bei der Besetzung au! ieden Fall zu verhindern ist.

Die erforderlichen Massnahmen werden die Bevollmåchtigten des Ausw. Amtes
im Einvernehmen mit den militarischen Befehlshabern veranlassen. Es wird erforderlich
sein, die Wohnsitze der Staatsoberhaupter unmittelbar zu iiberwachen und die Konige
am Verlassen der Sohlosser notfalls zu hindern. Die militarischen Befehlshaber haben die
hierfiir erforderlichen, militårischen Massnahmen bis zu weiterer Regelung durch die
Bevollmåchtigten selbstsndig zu treffen. In der Art der DurchfUhrung solI die Stellung der
Staatsoberhaupter soweit moglieh beriicksichtigt werden.

Dauer und Umfang der Uberwachungsmaasuahmen wird weiterhin von der Ein
atellung und dem Verhalten der Staataoberhaupter abh ångig gemacht werden .

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht.

gez. Keite).

Verteiler:
Gruppe XXI
Hoh. Kdo z. b. V. XXXI
A AuslfAbw.
Chef WFA
L IV

1. Ausf.
2. Ausf.
3. Ausf.
4. Ausf.
5. Ausf.
6. Ausf.

An Ausw. Arnt

Vorstehende Mitteilung des Oberkommandos der Wehrmacht an die militarisohen
Befehlshaber wird mit der Bitte iibersandt, den deutschen Bevollmåohtigten in Oslo und
Kopenhagen entsprechende Weisung zu geben.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht.

I. A.

(sign.) J[odI]

l) Aktstykke nr. 56 bærer foruden general Jodls egenhændige signatur også general Kesselrings.
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57.

Chefen for værnemagtens overkommando, general Keitel, til rigsudenrigsmini

ster v. Ribbentrop med meddelelse om den forestående aktion mod Danmark

og Norge.

3. april 1940.

Top Seeret

Afskrift.

Translation of Document D-629.

TRE CRIEF OF TRE HIGRER COMM:A.ND
OF TRE WERRl\IACRT

JVFAjDept. L. No. 22126/40 g. k. (IV)

To the Reich Minister tor Foreign AfJairs

DeaT Berr von Ribbentrop,

Berlin TI' 35, Tirpitzujer 72-76 3rd April 1940

2 copies.
2nd copy.

The military occupation of Denmark and Norway has been, by command of the
Fuehrer, long in preparation by the High Command of the Wehrmacht. The High Com
mand of the Wehrmacht has therefore had ample time to occupy itself with all the questions
connected with the carrying out of this operation. The time at your disposal for the political
preparation of this operation is on the contrary very much shorter. I believe myself there
fore to be acting in accordance with your own ideas in transmitting to you herewith, not
only these wishes of the Wehrmacht which would have to be fulfilled by the Governments
in Oslo, Copenhagen, and Stockholm for purely mi1itary reasons, but also if I inelude a
series of requests, which certainly concern the Wehrmacht only indirectly, but which are
however of the greatest importance for the fulfillment of its task.

I would request, in order to bring about complete agreement of action, that personal
contact between the German Plenipotentiaries and the military Commanders appointed
for Oslo and Copenhagen should be established as soon as possible. The entire direction
of the military operation is in the hands of Inf. General v. Falkenhorst, Commander of
group XXI. Under him, the occupation of Denmark will be directed by the High Command
for special operations XXXI, C[ommander] in C[hief] Air Force Kaupisch.

In accordance with the Fuehrer's specific instructions, may I furthermore request,
that the number of persons participating in the preparations be restricted to the utmost.
Apart from the Foreign Office and the High Command of the Wehrmacht, other higher
Reich authorities and similar offices are not in principle participating. The necessary
instructions to the Higher Reich Authorities will only be given on the day of occupation
itself by the High Command of the Wehrmacht.

Reil Hitler,

Yaura faithfully

K [eitel]
3rd April.
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58.

Meddelelse fra chefen for værnemagtens overkommando, general Keitel, om,

hvilke officerer der som særlig sagkyndige kan stilles til disposition for

gruppe XXI.

3. april 1940.

Geheime Kommandosache - Cher Sache

OBERKOMMANDO DER WEHRMACHT

Wi Ru Amt/Stab Nr. 61/40 g. Kdos.Uhej«.

An

Gruppe XXI

Berlin, den 3. April 1940.

Als Sachbearbeiter fiir wirtschaftliche Fragen im Rahmen der militsrisehen Be
setzung werden der Gruppe XXI nachstehende Offiziere des Oberkommandos der Wehr
macht (Wi Rli Amt) zur Verfligung gestellt.

Major Neef (fiir Gruppe XXI)

Freg. Kpt. Forstmann (flir Hoh . Kdo. XXXI)

ausserdem Freg. Kpt. Angermann

Korv. Kpt. Kessler

Korv. Kpt. Dr. Eichholtz

Korv. Kpt. Reichmann

Kpt. Lt. Dr. Sonnemann

Kpt. Lt. Michler.

Aufgabe dieser Offiziere ist es,

a) die Befehlshaber der Stlitzpunkte in der Ausnutzung der Wirtschaft des Landes im
Interesse der Truppe zu unterstlitzen,

b) die vorgefundenen Vorråte im Interesse des Landes gegen jeden unbefugten Zugriff
oder Abtraneporb in das Ausland zu sichern,

c) im Bedarfsfalle fiir die Inganghaltung oder Wiederingangsetzung der Versorgungs
betriebe Sorge zu tragen.

Weitergehende Aufgaben werden zeitgerecht vom Oberkommando der Wehrmacht
angeordnet.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

Keitel.

Nachrichtlich:
WFAfL

18
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59.

Fortegnelse over anvendte dæknavne ved operation "W eseriibung" .

3. april 1940.

Geheime Kommandosache - Chel Sache - Nor durch Offizier

GRUPPE XXI

la 210/40 g. Kdo8. Chef8.

Berlin, den 3. April 1940.

75 Ausfertigungen.
35. Ausfertigung.

Anliegend wird das Decknamen-Verzeichnis ftir die "Weseriibung Nord und Siid"
ausgegeben.

Fiir die Gruppe XXI.

Der Chef des Generalstabes.

Ulæseligt navn.

Verteiler:

Chef Gruppe XXI
la
la (2)
Bv. T. O.
Ic
Gruppen Nachr. Fiihrer
O. Qu.
W.F.A.
Chef L
Div.
Hoh. Kdo. XXXI
Reserve

GRUPPE XXI

la Nr. 210/40 g. Kdo8. Chefs.

Noruieqen.

Oslo
Oslo-Fornebu
Oslo-Kj eller
Raud
Bolaerne
Batterie Vealos

Moringen
nordw. Horten

Horten
Drobak
Batterie Haog

Kaholm

l Ausfertigung.
3 Ausfertigungen.
2
3
1

10
4
3

10
6

25
7

75 Ausfertigungen.

Decknamen

" Weseriibung Nord"

Oldenburg
Oldenburg l
Oldenburg 2
Remagen
Bautzen
Vera
Minna
Hulda
Hameln
Dortmund
Hansi
Kate



Oskarsborg
Batterie ostw. Selvik

Arendal

Kristiansand
Batterie Odderoen

Gleodden
Flugplatz Kjevig

Stavanger
Sola

Egersund

Andelmes

Bergen
Flugplatz Herdla
Batterie Kvarren

Håbsoy
Hellen
Sandviken

Festung Bergenhus

Drontheisn
Batterie Brettingnes

Hysneset
Neset
Agdenes

Heimdal
Vaernesmoen

Narvik
Batterie Ramnes

Hammnes

Diinemar]:

Kopenhagen
Korsor
Gjedser
Vordingborg
Nyborg
Belt Briicke Middelfart
Esbjerg
'I'yboron
Aalborg
Aarhus
Frederikshavn
Skagen
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Ochsenfurt
Sirene

Altona

Karlshafen
Ottilie
Gerda
Kater

Stadthagen
Sorau

Elsflet

Altenbeken

Bremen
Hund
Karla
Hilde
H lene
Selma
Boxe

Detmold
Berta
Herta
Nanette
Amalie
Herzberg
Vaihingen

Nienburg
Renate
Hanna

Decknamen

" Weserubung Sild"

Kassel
Kloppenburg
Gifhorn
Verden
Nordenham
Minden
Eckwarden
Tarmstedt
Ahlhorn
Achim
Farge
Scharrel
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60.

Ordre fra general Warlimont om iværksættelse af visse spærreforanstaltninger

ved den dansk-tyske grænse umiddelbart forud for operation "Weseriibung".

3. april 1940.

Gebeime Kommandosacbe - Cbef Sacbe - Nur durcb Offizier

OBERKOMMANDO DER WEHRl\1ACHT

WFA/Abt. L Nr. 22134/40 g. K. ah. (IV)
Beir.: Grenzsperre vor Weseriibung.

Berlin, den 3. 4. 1940.

18 Ausfertigungen.
2. Ausfertigung

I. Bis zum W --;- 1. Tag konnen besondere Einschrånkungen des Verkehrs nach
Dånemark und Norwegen nicht durchgefiihrt werden. Tntppenbewegungen, die auf
eine bevorstehende Operation schliessen lassen, sind dadurch zu tarnen, dass die als
Truppentibungen dargestellt werden, die im Raum Schleswig - Husum - Hamburg
- Schwerin stattfinden. Ubungsmassnshmen wie Quartiervorbereitungen und dergl.
sind auch iiber den W - Tag hinaus zu treffen.

Am W -:-- 1. Tag diirfen Truppenbewegungen, die auf einen bevorstehenden
Einmarsch schliessen lassen, nicht vor 20,00 Uhr beginnen.

II. Flir die Sperrung der deutsch-ddnischer; Grenze vor Beginn der Weseriibung wird
folgendes angeordnet:
l.) Nachrichienuerkehr.

Im Bereich der Reichspostdirektionen Schwerin (Meckl.), Kiel, Hamburg und
Bremen wird mit sofortiger Wirkung der Auslandssprechverkehr fiir die Zeit von
20,00 bis 7,00 Uhr eingeschrånkt, Sprechgenehmigung filr diese Zeit haben nur
noch diejenigen Behorden, Personen und Firmen, die als besonders zuverlåssig
angesehen werden kormen.

Auslandische Konsuln bleiben zugelassen. Ob fiir einzelne Konsulate in der
Nacht vor dem vY-Tag eine Einschrånkung des Fernsprechverkehrs erfolgen soll,
bleibt besonderer Regelung vorbehalten.

2.) Personenoerkehr.
Die deutsch-dåniache Landesgrenze ist wåhrend der 8perrzeit (20,00 bis 7,00

Uhr) fiir den Personenverkehr ohne jede Ausnahme geschlossen. Die Grenziiber
wachung erfolgt bis zur W-Zeit ohne Einsatz militarischer Kråfte durch den VGAD.

3.) Eahrzeuqverkehr,

Wahrend der Sperrzeit werden an den Grenziibergangsstellen Kupfermiihle
u. Harreslee regelmåssig einige dånische nach Deutschland hereinfahrende Fern
lastwagen mit Fleisch oder Fisch abgefertigt. Diese Fahrzeuge sind auch in der
Nacht vor dem W-Tag hereinzulassen, aber nach Uberschreiten der Grenze auf
unverfangliche Strassen zu leiten und einschl. Fahrer und Begleitpersonal bis zur
W-Zeit sicherzustellen.

4.) Eisenbolmoerkeh»,
Wahrend der Sperrzeit verkehren auf den Eisenbahnstrecken Flensburg

Pattburg und Husum-Tondern durchschnittlich je 2 Giiterziige in beiden Rich
tungen. Gruppe XXI trifft fiir die Nacht vor dem W-Tag die naheren Anordnungen
fiir die Regelung dieses Giiterverkehrs, der bis zur W-Zeit unveråndert weiter
laufen solI.

Der Eisenbahn-Personenverkehr liegt auf beiden Eisenbahnstrecken wåhrend
der Sperrzeit still.
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5.) SchiUsverkehr.
Ab W-:--1. Tag 20,00 Uhr wird das Auslaufen auslåndisoher Schifie aus den

Ostseeh åfen Flensburg, Kiel, Travemiinde und Warnemiinde verhindert. Die
entsprechenden Massnahmen werden durch OKW (A Ausl/Abw) in getarnter Form
veranlasst.

Fiir den Fiihrverkehr Warnemiinde-Gjedser einschl, der FernmeldeanIagen
des Fiihrbetriebs erfolgt Sonderreglung, durch Gruppe XXI. Dånisches Fiihr- und
ZoI1personal in Warnemiinde wird soweit erforderIich in der Nacht vor dem W-Tag
auf Veranlassung des OKW (A Ausl/Abw) festgenommen.

III. An den vorstehenden Grenzsperrmassnahmen diirfen vor dem W-Tag irgend-
welche ZiviIbehOrden keinesfaI1s beteiIigt werden.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht
I. A.

Warlimont.

Verteiler:
Gruppe XXI
Hoh. Kdo. z. b. V. XXXI
O.K.H.-Genst. d. H./Op. Abt.
O.K.M.-l. Abt. SkI.
Ob. d. L.-Genst. d. Lw./l. Abt.
A AuslfAbw
Chef WFA
WNV
Chef L
LIH
LIK
LIL
L (Ktb)
L IV

l. Ausfertigung
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
Il.
12.
13.

14.-18.

61.
Telegram fra Renthe-Fink indeholdende referat af samtale med direktør Mohr

angående de engelske søkrigsforholdsregler.
4. april 1940.

Telegramm
(geh. Ch. V.).

Kopenhagen, den 4. April 1940 0.36 Uhr.
Ankunft: den 4. April 1940 5.30 Uhr.
Nr. 252 vom 3.4.
Unter Bezugnahme auf Drahtberlcht Nr. 242 vom l. April.

R[eichs]-S[ache]

Wenig konkreter Inhalt gestriger Chamberlain Rede hat hier iiberrascht. Gesandter
Mohr schIoss daraus, dass sie in erster Linie fiir home consumption bestimmt sei und be
zweifelte, dass den starken Worten schon jetzt entsprechende Handlungen folgen wiirden.
Umstand, dass gestern daniach-englisches Kriegswirtschaftsabkommen unterzeichnet
worden sei, in dem Aufrechterhaltung normaler Ausfuhr nach DeutschIand und normale
Zufuhr Dånemarka aus "Obersee zugestanden sei, zeige jedenfaIls, dass die wirtachaftlichen
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Drohungen niclit so ernst gemeint sein konnten, wie es Anschein habe. Rinsichtlich Ver
scharfung engliseher Seekriegsmassnahmen meinte Mohr ebenso wie Munch, dass kein
Anlass zu iibertriebener Befiirchtung vorliege. Dieser optimistisehen Auffassung gegeniiber
wies ich auf Ausserungen heutiger deutscher Morgenpresse hin und betonte Notwendigkeit
zu verstarkter Wachsamkeit skandinavischer Lander.

Renthe-Fink.

Hergestellt in 19 St.
Davon sind gegangen.

Nr. I an (Arb. St.)
2 - R.A .M.
3 - St. S.
4 - Chef A.O.
5 - B.R.A.M.
6 - U. St . Pol.
7 - U. St. Recht.
8 • Dir. Pers.
9 - Dg. Pol.

IO - Dir. W.
Il - Dg. W.
12 - Dg. Recht.
13 - Dir. Kult.
14 - Dg. Kult.
15 - Dir. Presse .
16 - Abt. Prot.
17 - Ref. Dtschl.
18 - Ref. Partei.
19 - pers. Stab. (Hewel)

62.

Ordre fra admiral Canaris indeholdende nærmere bestemmelser om spærring

af den dansk-tyske grænse.

4. april 1940.

Geheime Kommandosache - Chef Sache - Nur durch Offizier1)

OBERKOMMANDO DER WEHRMACHT
A. AU8l./Abw./Abw. III (O) Nr. 1082/40 g.

Kdo8. Oheie.

Befehl
flir die Greozsperre.

Berlin, den 4. April 1940.

10 Ausfertigungen.
2. Ausfertigung.

A.} L a n d g r e n z e.
1.) Die Grenze zwischen dem Deutschen Reich und Dånemark ist lur jeden nichtmili

tiirischen Verkeltr gesperrt.
2.) Die Sperrung wird nach naherer Anweisung des hoheret: Kommandos z. b. V. XXXI

neben dem V.G.A.D. durch die Truppe durchgefiihrt.

3.) Die Grenze diirfen nur iiberschreiten:
a.) AngehOrige der Deutschen Wehrmacht. Als Ausweis gilt das Soldbuch.
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b.) Personen mit dem gelben "Vorlånfigen Durchlassschein-Nord" als Ausweis, der nur
in Verbindung mit dem darauf bezeichneten Lichtbildauaweis des 1nhabera Giiltig
keit hat: Muster des Ausweises und l\'Ierkblatt fiir die Durchfiihrung der Grenzsperre
siehe Anlage.

c.) Eisenbahnbeamte in Uniform in Ausiibung des Dienstes.
4.) Der Grenziibertritt anderer Personen oder Verbiinde ist zu verhindern. Verdåchtige

aind festzunehmen.
5.) Der Eisenbahn-Giiterverkehr ist, soweit es die Lage zulåsst, aufrecht zu erhalten.

Das weitere Hereinkommen dånisoher Fernlaatkraftwagen-Tranaporte mit Lebena
mitteln in das Reichsgebiet ist gleichfalls aicherzustellen. Das hohere Kommando z. b. V.
XXXI trifft in Verbindung mit Wehrkreiskommando X die hierfur erforderlichen Mass
nahmen.

6.) Die unter Zifier 3 b) genannten Ausweise2) werden ausgestellt:
L) fiir den rnilitarischen Bereich

a) vom Oberkommando der Wehrmacht, Amt AuslandfAbwehr (Passstelle)
b) vom Gruppenkommando XXI.
c) vom hoheren Kommando z.b .V, XXXI.
d) vom Luftgaukommando XI.
e) vom Marine-Gruppenkommando Ost.

II). fiir den zivilen Bereich
vom Auswårtigen Amt.

7.) Ausweise konnen erhalten :
L) im rnilitiirischen Bereich

a) zum Wehrmachtgefolge gehørende Personen, z. B. zivile Schreibkråfte, Koche
usw.;

b) fiir militårische Zwecke im besetzten Gebiet dringend benotigte Personen, z. B.
technische Beamte oder Hilfakrafte.

II.) im zivilen Bereich
nach Anordnung des Ausw årtigen Amts.

8.) Die Ausweise sind zeitlich zu befristen. Auf den Ausweisen ist von den betrefienden
Grenzposten Datum und Stunde des Grenziibertritts zu vermerken.

9.) Zollkontrolle:
a.) Ihr unterliegen alle einzeln die Grenze iiberschreitenden Personen (auch Wehrmacht

angehOrige aller Dienstgrade) ebenso wie Fahrzeuge.
b.) Fur qeschlossene Truppenteile - vom Zug oder von 4 Fahrzeugen aufwårts -, die in

das besetzte Gebiet marachieren oder aus dem besetzten Gebiet in das Reich zuriick
kehren, gilt folgendes:

Sofern der Fiihrer der die Grenze iiberschreitenden Einheit eine von ihm unter
schriebene Bescheinigung mit Angabe von Dienstgrad, Feldpostnummer und Anzahl der
Fahrzeuge abgibt, dass bei seiner Einheit kein zollpflichtigea Gut, keine Hamster- und Pliin
derungsware u.s.w. mitgefiihrt werden, fåUt die ZollkontroUe fort.

Andernfalls miissen die Zollbeamten Stichproben machen.

10.) Pliinderungsgut aowie Hamaterwaren (z. B. Stofie, Leder u.s.w. aowie tibermåssige
Vorrate an Lebensmitteln, Seife und anderen Waren des tåglichen Bedarfa) sind zu be
schlagnahmen, die Tater festzustellen und zu melden.

B.) W a s s e r g r e n z e.
1.) Die Ein- und Ausreise auf dem Wasserwege zwischen dem Deutschen Reich einer

seits und D ånemark und Norwegen andererseits ist tur leden nichtmilitiirischen Verkehr
qesperrt.

2.) Die Sperrung wird an der deutschen Kiiste durch den V.G.A.D.-K. in Zusammen
arbeit mit den Kiisten- und Hafen-"UberwachungssteUen durchgefiihrt.

3.) Besatzungsmitglieder dåniseher und norwegischer Schiffe, sowie dånische und
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norwegische Besatzungsmitglieder anderer Schille diirfen in deutschen Håfen nicht an
Land gehen.

4.) Im ttbrigen gelten sinngem åss die Bestimmungen unter A.) Landgrenze, Ziffer
3.-10.

C. L u f t v e r k e h r.
1.) Die Ein- und Ausreise auf dem Luftwege zwischen dem Deutschen Reich einerseits

und Dånemark und Norwegen andererseits ist fur ieden nic1ttmilitiirischen Verkehr qesperrt,
2.) Die Sperrung wird auf den deutschen Flugplåtzen durch die Luft-Aufsicht durchge

fiihrt.
3.) Im ttbrigen finden die Bestimmungen unter A.) Landgrenze, Zifler 3-10 sinngemåsa

Anwendung.
Eine Lockerung vorstehender Bestimmungen je nach Lage bleibt vorbehalten.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht
1m Auftrage

Canaris.

Verteiler:
Gruppenkommando XXI
H6heres Kommando z. b. V. XXXI
O. K. H., Genstb. d. H., Gen. Qu.
O. K. M., 1. Abt., SkI.
Ob. d. L., Genstb. d. Luftwaffe, 1. Abt.
Chef W. F.A.
W. F. A.fL.
Chef AusI.fAbw.
Abw. III
Entwurf

Stiickzahl
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l- - --

lO

Nr.
l
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Am W.-Tag unter "Geheim":
W.F.A.fWNV.fW Pr. 2
~~~ l
Wi-Rii-Amt l
A. Ausl.fAbw., Ausl., Abw. I, Abw. II. 3
Abw. IIIfVerteiler A. 69
R. d. L. u. Ob. d. L.fL. B. 2 (ORR Pauli) 25
an VGAD flir Hafen- und Kiisteniiberwachung:

Ast W'Haven 18
- Hamburg 6
- Kiel 10

Anst Swinemiinde 12
Ast Stettin 12
- Danzig 12
- Kdnigsberg 12

fiir ReichsbehOrden an W. F. A.fL. 10

203

1) Tværs over aktstykkets 1. side er med en ikke identificeret hånd skrevet: GiU erst ah" W-Tag"
I) l marginen er med håndskrift tilføjet: Gelbe Zettll.
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63.
Rapport fra general Himer indeholdende de sidst modtagne militære efter

retninger fra Danmark.

4. april 1940.

Geheime Kommandosache - Chef Saehe - Nur durch Offizier

HOHERES KO!I'IMANDO XXXI
lc/AO Nr. 62/40 g. Kdos. Chefs.

Feindbild Nr. 4.

H. Q. den 4. April 1940.

7 Ausfertigungen.
5. Ausfertigung.

I . Unmittelbare (lrenznahe:

a) Truppen: nichts Neues
b) Gelande:

113) Strasse Ladelund (26 km nw. Flensburg) nach Renz erster Ordnung, 6 m feste
Fahrbahn. Zustand gut. Uber alte Au 200 m nordl, Landesgrenze bei
Zollhaus Pepersmark Steinbriieke, 4,5 m breit. 'I'ragfahigkeit mindestens
5 to . Uber Siiderau starke Steinbriieke, Tragf, 5 to. l )

e) Flugplatze : nichts Neues

d) Sonstiges:
114) Am 28. 3. Rahmen-Ubung an Strassenkreuzung Krusau, dazu 15 Gen.

Stab-OfIz u. Nachriehten-Truppen.
115) In Bau (5 km nordw. Flensburg) erhalten viele Bauern Fernspreehanlagen.

vgl. hierzu Feindbild 3 ZifIer 83. 30. 3.
116) Am 28.3. Felddienstiibung bei Warnitz (10 km ostw. Apenrade) und siidlieh .

Beteiligung 1000 Mann Infanterie 200 Mann mot. Truppen. l Art. Abt.,
dazu 2 Geuerale und 9 Generalstabs-OfIze.

II. Nordl. I bis Linie Hadersleben-Ripen:
a) Truppen:

117) Die in Viborg und Nordjiitland stehenden Truppen sollen ab 17. 4. nach
Nordsehleswig verlegt werden, feldmarschm åaeig ausgeriistet. 30. 3.

118) In den letzten Woehen Ubungen motor. Truppen in Gegend Hadersleben.
Hierbei beriihrt Christiansfeld, Rodding, Gram. 30. 3.

119) Flak-Aufstellung in Hadersleben, Tonderu, Kliplef und Rothenkrug.s)

b) Gelande:
120) Sprengvorbereitungen an den Hauptwegen Flensburg-Krusau-Haders

leben bis Horsens. Wichtige Briicken mit Sprengkammern versehen. 30. 3.
e) Flugpliitze: niehts Neues

d) Sonstiges:
121) D åniselies Heer soli Anweisung haben, sieh in 3 Kampzonen bis in Hohe

Horsens zuriiekzuziehen. Dureh Sprengung von Wegen und Briieken will
man Vormarsch aufhalten.s)

III. Nordlich II bis Linie Horsens-Skjern:
a) Tru/ppen;

122) Nach Aussage eines volksdeutsehen Soldaten in Aarhus Bollen in n åchster
Zeit Truppen naeh Hadersleben, Tondern und Seegaard verlegt werden. 30. 3.

b) Geliinde:
123) Hauptwege Tondern-Ribe-Esbjerg sollen zur Sprengung vorbereitet sein,

Briicken sollen mit Sprengkammern versehen sein . 30. 3.
19
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124) Befestigungen bei Esbjerg nicht festgestelIt lA.
125) Flak 2-3 lån nordl, Strasse nach Hjerting, 50 m vom Strand auf kleiner

Erhohung. 3 Bofors-Kanonen 7,5 und 3 Masch. Kanonen 20 mm, Horch
apparate auf beiden Seiten der Flak in 2 km Entfernung. Wahrscheinlich
Entfernungsmesser. 1. 4. .

c) Flugpliitze:
126) Auf Flugplatz Oxb61 (20 km nw. Esbjerg) keine Veriinderungsarbeiten.

Flugplatz 60 ha, zZt. weder von Militår noch mit Maschinen belegt. Boden
sehr fest, friiher Heideland. Halle 23 m breit, 30 m lang. - Flak nicht
vorhanden, zuweilen aber dort Ubungen der Flak von Esbjerg. 1. 4.

127) vgl. Ziffer 121.

IV. Nordlich III nichts Nenes
V. Insel Eiinen: nichts Nenes

VI. Seeland, Laaland und Falster (olme Kopenhaqen}
a-c) nichts Neues
d) Sonstiges:

128) Nach Mitteilung " .ingenieur-) der Pulverfabrik Frederiksvaerk werden in
diesem Werk (50 km nw. Kopenhagen) Ziinder und 7,5 cm Geschosse herge
stellt. 28. 3.

VII. Allqemeines
129) Dånisolies Heer soll sich zZt. in Alarmzustand befinden. Man spricht von

dem Einmarsch deutscher Truppen. 30. 3.
130) Die Ausriistung wird als minderwertig, die Stimmung der Soldaten als

schlecht geschildert. 30. 3.
131) Nach einer anderen Mitteilung soll die Stimmung in Dånemark sich zngun

sten Deutschlands gebessert haben. Handelsverkehr nach England erschwert.
29. 3.

132) Dåniselie Offiziere befiirchten Einschreiten Deutschlands gegen Dånemark
infolge håufiger engl. Luftarigrifle aus dem d ånisehen Luftraum heraus. 31. 3.

Fur das Hohere Kommando XXXI
Der Chef des Generalstabes

Rimer.

l) .Med håndskrift er tilføjet: 28.3.
~) - : 1.4-
~ - : ~~
I) P. gr. afrettelse er 1. stavelse vanskelig at læse. Ordet skal måske læses: Oberingenieur.

64.
Ordre fra general Warlimont angående meldetjenesten i forbindelse med

operation "Weserlihungv,
4. april 1940.

Geheime Kommandosaehe - Chef Sache - Nur durch Offizier

OBERKOl\1M.A.J.'WO DER WEHRM..I\.CHT
lYFA/Abt. L Nr. 22142/40 g. K. Chefs.

Berlin, den 4.4.1940.

10 Åusfertigungcn.
10. Ausfertigung.

Betr. "Weseriibung".

Fiir Meldungen der Gruppe XXI, der Kriegsmarine und der Luftwaffe iiber We
seriibung gilt:
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1.) Regelmdssige Meldungen sind t åglich nach Moglichkeit zu 10.00 und 22.00 Uhr
an OKW (Abt. L) zu erstatten. Bis zum W-Tag (einschliesslich) gibt Kriegsmarine
t åglich bis 9.30 Uhr an Gruppe XXI eine Kartenskizze, aus der der voraussichtliche
Stand der Schiffsbewegungen um 12.00 Uhr zu ersehen ist. Gruppe XXI erganzt
diese Angaben beziiglich Landbewegungen und gibt sie an Abt. L weiter (Vortrag
beim Fiihrer 11.00 Uhr). Ob. d. L. meldet unmittelbar zu den gleichen Zeiten an OKW
(Abt. L).

2.) Ist Fiihrungsstab Gruppe XXI von Berlin abwesend (von W-:-- 2 Tag vormittags
an), meldet er zu 10.00 und 22.00 Uhr fernschriftlich oder fernmiindlich (nur Inver
tagerat) an OKW (Abt. L) unter RKM App. 1139. Kriegsmarine und Luftwaffe melden
zu den gleichen Zeiten.

3.) Ist der Euhrer und Fiihrungsstab Gruppe XXI von Berlin abwesend, gibt
Gruppe XXI wichtige Einzelmeldungen an Fiihrerhauptquartier und Abt. L. die regel
massigen 10.00 und 22.00 Uhr Meldungen nur an Abt. L, die fiir Weiterleitung verant
wortlich ist. Bei Ob. d. M. und Ob. d. L. bleibt es bei den Meldungen gemåss Ziffer 2.

4.) Die laufende Vnterrichtung der Gruppe XXI durch Fl. Korps X bzw. Gruppe
West iiber die Bewegungen bei Luftwaffe und Kriegsmarine regeln Ob. d. M.und Ob.d.L.

5.) Es wird besonders darauf hingewiesen, dass alle fiir OKW (Abt. L) bestimmten
Meldungen iiber Weseriibung an App. 1139 zu geben sind. Verlasst OKW (WFAfAbt.
L) Berlin, so wird dies zeitgerecht mitgeteilt.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht.
L A.

gez. Warlimont.
F. d. R.

Ulæseligt navn.
Hauptmann.

Verteiler:
Gruppe XXI
Ob.d.M.
Ob. d.L.

OKW:
Chef WFA
Abt. L (Chef, IH, IK, IL, IV)

1. u. 2. Ausf.
3.
4.

5.
6.-10.

65.

Instruks fra general v. Kaupisch vedrørende besættelsen af Esbjerg.
4. april 1940.

CheCsache

HOHERES KOMl\1ANDO z. b. V. XXXI

la Nr . 187/40 g. Kdos. Oheis.
H. Qu., den 4. 4. 1940.

14 Ausfertigungen.
Il. Ausfertigung.

Dieser Befehl darf nicht in Feindeshand fallen! Hei Gefahr vernichten!

Kampfanweisung fiir die

verst. Krad. Schtz. Komp./Rgt. General Goring zur Besetzung von Esbjerg.

1.) Die baldige Besetzung Esbjergs, des wichtigsten Schiffs- und Flugstiitzpunktes
Jiitlands, ist sowohl fiir die Besetzung Dånemarks, wie fiir die Kampffiihrung gegen
England von ausschlaggebender Bedeutung.
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2.) · In Esbjerg ist Widerstand durch eine Flak-Battr. nordl. der Stadt, durch die
Besatzung des Landfl.ugplatzes Esbjerg, durch die Besatzung des Seefl.ugplatzes
Esbjerg, sowie spater durch Lagerbesatzung Oxbol (Art. Schiessplatz, 20 km nordw.
Esbjerg) und einer Jagdstaffel Oxbol moglich. Im Umkreis von 4 km um Esbjerg
befestigte Feldstellungen. Besetzung fraglich. Mit Angriffen engliseher Luftstreit
kråfte ist zu rechnen. Weitere Einzelheiten siehe Anlage b.

3.) Esbjerg wird am W-Tag besetzt:
a) Zu Lande durch verst. Krad. Schtz. Komp.Ægt. General Goring,
b) aus der Luft durch IL/Jag. Gruppe 77,
c) zur See durch Einheiten der Marinegruppe Ost.

4.) Krad. Schtz, Komp./Rgt. General Goring, bis ostw. Esbjerg der Il. Schtz. Brigade
unterstellt, stosst, ostw. Esbjerg vom Marschweg der Il. Schtz. Brigade (Logum
kloster - Ripen - Varde) selbståndig abbiegend,
nach Esbjerg hinein vor, und besetzt

die Flak-Battr.,
den Flugplatz Esbjerg,
die Funkstation,
die Kabelstation mit Postamt !

Danaeli komnit es darauf an, mogliohst bald mit kampfkraftigen Teilen den Flugplatz
Oxbol zu besetzen, spater mit Teilen den Seefl.ugplatz Esbjerg.
Die Schwadron untersteht mit dem Abbiegen nach Esbjerg der 170. Div. unmittelbar.

5.) Zusammenarbeit:
a) Mit II./Jagdgruppe 77.

Ihre Aufgabe ist es, die dånisehen Jager niederzuhalten und jeden Widerstand
auf der Erde zu brechen, bis die Erdtruppe Esbjerg und die bezeichneten Objekte
in der Hand hat.

Die Gruppe wird mit Besetzung der Flugplåtze Esbjerg und Oxbol dorthin verlegt
Hierzu sind die der Krad. Schtz. Komp.j.Rgt. General Goring marscht unter
stellten Teile der Bodenstaffel sobald als irgend moglich durch die Kp. unter Be
deckung nach Flugplatz Esbjerg zuzufiihren.

b) Mit der Kriegsmarine:
6 Stunden nach W - Zeit laufen Esbjerg an:
Teile der l. und 7. Min. Such-Flottille, lunter Befehl des
2. M. S. Fl., 2. R. Fl. j F. d. lU.
Aufgabe dieser Teile ist es, Esbjerg nach See zu zu sperren,
vorhandenen neutralen Schi:ffsraum und marinewichtige Anlagen und den Seeflug
platz zunåchst sicherzustellen,
die Hafenanlagen zu besetzen,
Hafenkommandant und Hafen-Kapitan einzusetzen und datnit die Befehlsgewalt
in allen Marineangelegenheiten sicherzustellen.

6.) Verantwortlich ftir die Durchfiihrung des Auftrages gem. Ziffer 4 ist der Fiihrer der.
Krad. Schtz, Komp.JRgt. General Goring!

7.) Verhalten gegeniiber diinischen Soldaten:
Widerstand riicksichtslos brechen; bei friedlicher Lasung kameradschaftliches Ver
halten. Waffen werden belassen. Wichtige Punkte råumen lassen. Munition sicher
stellen.

8.) Verhalten. gegeniiber dån. Bevolkerung:
Siehe Merkblatt Anlage .... (Nur fiir Offizier!)
Zu iibergeben durch Il. Schtz. Brigade.
Ich verlange schårfste Disziplin und ein tadelloses Verhalten, das dem deutschen
Nahmen Ehre macht.
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9.) Flakschutz:
Im Laufe des W-Tages treffen um Esbjerg ein:

2 s., l L Flakbattr.,
am W-Tag abds. l weitere s. Battr.

10.) Nachrichtenverbindungen:
a) Funk iiber Seestreitkråfte Esbjerg nach Wilhelmshaven (Marine N.O.) von dort

fernmiindlich Dbermittlung iiber Hoh. Kod. XXXI sichergestel1t.
Zur 170. Div. nach deren Befeh1.

b) Fernsprechverbindung zum Hoh. Kdo. XXXI wird mit Erreichen von Kolding
durch N. 131 nach Esbjerg durchgeschaltet. Dessen ungeachtet ist die Fernsprech
verbindung iiber das dånische Postnetz schon vorher durch Dolmetscher iiber
170. Div. (Tondern, Apenrade, Hadersleben) mit Hoh. Kdo. XXXI anzustreben.

c) Verbindung mit Lu/twafje (durch Signaltafeln und Hakenkreuzflaggen als Sicht
zeichen) und Leuchtzeichen nach Befehlen der Il. Schtz. Brigade.

Il.) Dolmetscher fiihrt Il. Schtz. Brigade vor Antreten zu.

12.) Anlagen:
a) Kartenausstattung durch Il. Schtz. Brigade.
b) Feindbild (Umschlag Esbjerg).
c) Marschbefehle der Il. Schtz. Brigade (durch Brigade.)
d) Verwendung des mitgefiihrten Prop. Materials.

13.) Alle Unterlagen sind bei Gefahr im Verzuge sofort zu vernichten.

v. Kaupisch.

- 1.- 2. Ausf.
- 3.
- 4.

5.
- 6.

7.

- 8.
- 9.

10.
- Il.
- 12.

13.-14.

Verteiler:
Krad. Schtz. Kp./Rgt. General Goring
Il. Schtz. Brigade
170. Div.
Fliegerkorps X
Flieg. Verb. Offz. d. Gruppe XXI
Mar. Verb. Off. d. Gruppe XXI

1m Stabe :
Bef.
la .
Qu
Ic/A.O.
Kriegstagebuch
Res.
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66.

Ordre fra væmemagtens overkommando, at italienske, spanske, russiske og
japanske krigs- og handelsskibe ikke må hindres i at forlade

dansk eller norsk havn.

4. april 1940.

Geheime Kommandosache - Chef Sache - Nur durch Offizier

OBERKOMl\1ANDO DER WEHRMACHT

lVFA/Abt. L Nr. 22102/40 g. KMS (IV) 2. Angelegenheit .

Bez.: OKW.WFA/Abt.L Nr. 22102/40 g. Kdos (IV) vom 16.3.40.

Beir.: Auslaufverbot fiir Kriegs- und Handelsschiffe.

Berlin, den 4. April 1940.

Auf Befehl des Fiihrers wird die Vorgangsverfiigung dahin erweitert, dass ausser
Schiffen der U.S.A. auch italienische, spanische, russische und japanische Kriegs- und
Handelsschiffe in ihren Bewegungen und am Auslaufen nicht zu hindern sind.

Es ist dafiir Sorge zu tragen, dass alle in Frage kommende Dienststellen von dieser
Anordnung rechtzeitig Kenntnis erhalten.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht.

1. A.

W[arlimont] 4. 4.

Verteiler:

Gruppe XXI
OKH (Genstb . d. H. Op. Abt.)
OKM (1. SkI.)
Ob. d. L. (Genstb. d. L. 1. Abt.)
A Ausl/Abw.
Wi-Rii Amt
Chef L
LIK
L IV

1. Ausf.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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67.

Retningslinier for pressereferater vedrørende operation " W eseriibung" ,
udarbejdet af general W arlimont.

5. april 1940.

Geheime Kommandosache - Cher Sache - Nor dorch Ofiizier

ABTEILUNG LANDESVERTEIDIGUNG
Nr. 22078/40 g. Kdos. Ohefs. 2. Ang[elegenlteit]

Berlin, den 5. 4. 1940.

2 Ausfertigungen.
2. Ausfertigung.

Anliegende Anhaltspunkte fiir Berichterstattung iiber die "Weseriibung" werden von
OKW am W-Tag an Propagandaministerium und Reichspressechef iibergeben werden.

gez. Warlimont.

f. d. R.

Ulæseligt navn.

Hptm.

Verteiler der Hauptvel'fiigung:

Chef WFA
Chef L

L IH
WPr

Verteiler [Abschrijten}:

Gruppe XXI
OKW Abt. L Gr. IV

1., 2., 3. Ausf.
4.
5.
6.

1. Ausf.
2.

Anhaltspunkte flir die Berichterstattung iiber Besetzung Diinemarks und Norwegen.

Vorqeschiclue und Entschluss
sind am besten aus dem beiliegenden Flugblatt zu ersehen, das vom Fiihrer abgefasst
wurde und von den Oberbefehlshabern in Norwegen und Dånemark ausgegeben wird.

Durch/iihrung
Voraussetzung fiir Gelingen des Unternehmens waren:
1.) 1J.ngewohnliche Mittel bei der Durchfiihrung,
2.) Uberraschung.

Zur Besitznahme der siidnorwegischen Kilstenplatze werden daher in qrossem
Umfange Luftlandetruppen eingesetzt.

Gleichzeitig mit ihrem Absprung bzw. ihrer Landung werden deutsche Kriegs
und Transportschiffe in die Håfen einlaufen. In den entfernteren Hajen Norwegens
wird das Unternehmen al1ein durch Landung vol!-. See her durchgefiihrt. Der lange
Anmarschweg in der Nordsee birgt angesichts der Uberlegenheit der englisehen Flotte
Gefahren. Sie konnen durch schwache Sicherungskråfte nur zum Teil ausgeglichen
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werden. Nach der Besitznahme der Kiistenpliitze werden einzelne deutsche Abteilungen
råumlich weit getrennt fiir langere Zeit auf sich selbst gestellt sein.

Ob die danische und norwegische Wehrmacht Widerstand leistet, wird sich
erst bei Anlauf des Unternehmens entscheiden. Den Regierungen werden gleichzeitig
mit Grenziibertritt bzw. Landung Noten iiberreicht, die den friedlichen Charakter der
deutschen Massnahmen betonen und ihre widerstandslose Hinnahme fordern. Das
Verhalten der deutschen Truppe wird entsprechend sein. Tritt jedoch Widerstand
auf, so wird er gebrochen.

Gesichtspunkte tur die Berichterstattung
1.) Es handelt sich um eine iriedliche Aktion, die auf Grund der englisehen Vorbereit

ungen erforderlich wurde und auf die unbedingt notwendigen R åume und Pl åtze
beschrånkt bleibt (keine Festsetzung in Schweden!). Bei den nordisehen Staaten
liegt es, Blutvergiessen zu vermeiden.

2.) Den Westgegnern wie den nordisehen Regierungen werden voraussichtlich bei
Beginn des Unternehmens sehr widersprechende Nachrichten zugehen. Das Er
kennen der wahren Lage darf ihnen durch die eigene Berichterstattung nicht er
leichtert werden. Es liegt in unserem Interesse, dass die Starke der deutschen Trup
pen iiberschiitzt wird. Im besondcren ware der Schutz des skandinavisehen Raumes
durch starke deutsche Luftgeschwader und die dadurch gegebene Sicherung der
nordliehen Nordsee sowie der Seeverbindung in den Atlantik zu betonen.

3.) Die Besetzung Norwegens stelIt angesichts der Uberlegenheit der englisehen Flotte
das kiihnste Unternehmen der neueren Kriegsgeschichte dal'. Auch der Riickmarsch
unsel'er Flotteneinheiten, vor allem von Narwik und Drontheim, ist mit Gefahr
verbunden. Nåheres kann daher in der Ofientlichkeit erst gebracht werden, wenn die
erfolgreiche Durchfiihrung des norwegischen Unternehmens und die Riickkehr der
Seestreitkriifte abzusehen ist.

Uber den Einsatz von Luftlandetruppen darf unter Hinweis auf die Uberfuh
rung von Truppen Francos von Marokko nach Spanien ausfiihrlich berichtet wer
den. Der Einsatz von Fallschirmtruppen darf nicht veroffentlicht werden.

4.) Die Aktion gegen Dånemark steht im engen militarischen Zusammenhang mit
der gegen Norwegen. Dabei ist Jiitla.nd das Sprungbrett in den nordisehen Raum,
sichert Eiimen. die Ostflanke und stelIt erst Seeland die Beherrschung der Durch
gange nach dem Kattegat (Sund, Gr. Belt) sicher.

5.) Vorsicht beim Herausstellen des abschliessenden grossen Erfolges! Riickschlåge
sind moglich.

Der Gesichtspunkt, dass der nordische Raum auch unsel'er Kriegfiihrung gegen
England dient, darf vorerst nicht in Erscheinung treten (siehe Flugblatt).
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68.

Ordre fra general Himer til den 170. infanteridivision m. fl., at der skal være
stedkendte mænd ved den dansk-tyske grænse på Weserdagen.

5. april 1940.

Chef Sache - Nm dureh Offizier

HOHERES KOMM..I\NDO z. b. V. XXXI
le/A. O. Nr . 75/40 g. Kdos . Ohe]s.

H. Qu., den 5.4.1940.
3 Ausfertigungen.

3. Ausfertigung.

Es ist sofort zu melden an welchen Stellen in Grenanalie ortskundige Fiihrer bereit
gestelit werden solien zur Fiihrung der Stosstrupps.

Zeit der Bereitstellung W-Tag, 4,45 Dhr.

Verteiler:
170. Div.
Il. Schtz. Brig.
Ic/A.O.

Fiir das Hohere Kommando XXXI
Der Chef des Generalstabes.

Himer.

l. Ausf.
- 2.
- 3.

69.

Ordre fra general Himer angående indsættelse af "Ahwehr"-afdeIinger.

5. april 1940.

Geheime Kommandosache - Chef Sache - Nur durch Offizier

HOHERES KOMIVIANDO XXXI

Ic/A. O. 73/40 Gkdos Clte/s.

H. Qu., den 5.4.40.

3 Ausfertigungen.
3. Ausfertigung.

Von O.K.W. Abw. werden bei dem Dnternehmen Weser Siid 2 Abw. Trupps einge
setzt (Stårke je 10Hz. 5 Mann, 2 Pkw.)

Abw. Trupp list flir Kopenhagen bestimmt. Er meldet sich am 7.4. 21,00 Uhr bei
Major Glein in Travemiinde Bahnhof.

Abw. Trupp 2 wird in Jiitland eingesetzt. Er meldet sich am 8. 4. 12,00 Uhr bei der
11. Schiitzenbrigade in Heide.

Fiir das Hohere Kommando XXXI
Der Chef des Generalstabes

Rimer.

198 Div.
- Il. Sch. Brig.
- IcAO

l. Ausf. 
2.
3.

:!o
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70.

Telegram fra Renthe-Fink indeholdende referat af samtale med prins Axel
angående sikring af den danske skibsfart i Nordsøen.

6. april 1940.

Telegramm
(Geh. Ch. V.)

Kopenhagen, den 6. April 1940 - 1,21 Uhr.

Ankunft: den 6. April 1940 - 5,30 Uhr,

Telegramm Nr. 261 vom 5. 4. GITO.

Zugleich fur Kriegsmarine.

Heute suchte mich Prinz Axel von Dånemark. der in Berlin von der Olympiade her
bekannt ist, iiberraschend auf und sagte mir, er sei zum Leiter dåniseher Delegation be
stimmt worden, die in Berlin iiber Moglichkeit einer besseren Sicherung dåniseher Schiff
fahrt in der Nordsee verhandeln solle. Verhandlungsbeginn sei deutscherseits erst in ein
bis zwei Wochen in Aussicht gestellt. Wenn jedoch nicht sofort etwas geschehe um da
nischen Seeleuten Gefiihl grosserer Sicherheit zu geben, wåre zu befiirchten, dass lebens
wichtiger Versorgung Dånemarks dienende Schiffahrt zum Erliegen kame. Er habe sich
deshalb entschlossen, auf eigene Faust Montag nach Berlin zu fliegen und nicht als zukiinf
tiger Delegationsfiihrer sondern in seiner Eigenschaft als Marineoffizier und Vorsitzender
der ostasiatischen Gesellschaft sich an ihn von friiher personlioh bekannten Generalfeld
marschall Goring zu wenden, den er um Vermittlung einer Unterredung mit Grossadmiral
bitten wiirde,

lch habe zusammen mit Marineattache auf Schwierigkeiten hingewiesen, oben
genannte Personlichkeiten ohne vorherige Verståndigung mit Sicherheit in Berlin anzu
treffen. Betonte ferner, dass eine solche Aussprache nur fruchtbar sein konne, wenn griindliche
Vorbereitung des Fragenkomplexes vorangegangen sei. lch habe ihm auch keinen Zweifel
gelassen, dass ich, wie die Dinge sich einmal entwickelt haben, kaum eine Moglichkeit
såhe, wie die durch alleinige Schuld Englands, das Hungerkrieg gegen Deutsches Volk fiihre,
entstandene Gefahr fiir neutrale Schifffahrt gemildert werden konnte. Bezliglich deutscher
Seekriegsfiihrung fiihrte ich die bekannte Sprache und betonte, dass unsere Streitkråfte
sich streng an geltende internationale Regeln und deutsche Prisenordnung hielten. In
beziehungsweise um England bestehe auch fiir neutrale Schifffahrt 1)
die von deutschen Streitkraften unabhångig seien.

Prinz Axel war zwar beeindruckt, glaubte aber es doch seinem Gewissen schuldig
zu sein, an dem Plan seiner Reise nach Berlin festzuhalten.

Die ist natiirlich ein Versuch der Dånen um unsere Taktik zu durchkreuzen und an
den Verhandlungstisch zu kommen. Sie glauben wohl auch, dass ihre Lage giinstiger ist,
wenn sie erst mit uns und dann mit den Englåndem verhandeln.

Renthefink.

1) Et afsnit er faldet ud af teksten under dechiffreringen.
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71.

Ordre fra chefen for værnemagtens overkommando, at fjendtlige staters
konsu1atsarkiver må anses for ukrænkelige.

6. april 1940.

Geheime Kommandosache - Chef Sache - Nor dorch Offizier

OBERKOMMANDO DER WEHRMACHT

JVFA/Abt. L Nr. 22151/40 g. K. Oh. (IV)

Bez.: OKW/WFA/Abt. L Nr. 22093 /40 g. K. Ch. (lY)
vom 13. 3. 40.

Beir.: Behandlung der feindlichen Vertretungen in Dånemark und Norwegen.

4 Ausfertigungen.
3. Ausfertigung.

Das Auswårtige Amt hat darauf hingewiesen, dass die .A.rchive der Konsulate nach
diplomatischem Brauch als unverletzlich geachtet werden. Durch Nichtachtung dieses
Brauches kennten Schwierigkeiten mit der Schutzmacht der feindlichen Vertretungen
(USA) entstehen.

Bei den nach Ziffer 3 der Bezugsverfiigung gegen die Konsulate angeordneten Mass
nahmen diirfen daher keine Eingriffe in die Akten und Archive erfolgen. Den in Frage
kommenden Truppen ist dies bekanntzugeben.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

I. A.

W[arlimont] 6. 4.

Verteiler:

Gruppe XXI 1. Ausfertigung
A Ausl/Abw 2.
W F A/Abt. L (IV) 3.
L (Ktb) 4.
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72.

Ordre fra general Keitel om den domsmyndighed, der tilkommer den øverst

befalende for gruppe XXI.

6. april 1940.

Geheime Kommandosache - Chef Sacbe - Nur durcb Offizier l)

OBERKOl\:IMANDO DER WEHRl\1ACHT

JVFA/Abt. L Nr. 22146/40 g. Kdos. (IV)

Bez .: OK\\'-WFA/Abt. L Nr. 22092/40 g. 11:. Chefs. (IV) vom 12.3.40.

Beir.: Besondere Anordnungen fur Weseriibung.

Berlin, den 6.4.1940.

15 Ausfertigungen.

Il. Ausfertigung.

Fiir die Gerichtsbarkei; im Bereich der Gruppe XXI wird in Erganaung der Bezugs
verfiigung angeordnet:

L} Die dem Befehlshaber der Gruppe XXI unterstellten Gerichte bleiben Heeres-
gerichte und verfahren nach den vom Ob. d. H. erlassenen AusfUhrungsbestimmungen
zur KStVO. Der Befehlshaber der Gruppe XXI und der hohere Kommandsur z. b. V.
XXXI liaben fiir ihren Befehlsbereich die Stellung eines iibergeordneten Befehlshabers
im Sinne der KStVO und eines Armee-oberbefehlshabers im Sinne der Ausfiihrungs
bestimmungen des Ob. cl. H.

Fiir die Gerichte der Kriegsmarine und der Luftwaffe bleibt es bei den von
ihren Befehlshabern erlassenen Anordnungen.

2.} Alle Todesurteile der Feldkriegsgerichte gegen Landeseinwohner diirfen erst
vollstreckt werden, nachdem der Befehlshaber der Gruppe XXI die Vollstreckung
genehmigt hat. Er kann das Recht der Genehmigung iibertragen.

Die Genehmigung ist auch erforderlich bei Todesurteilen von Feldkriegs
gerichten der Kriegsmarine und der Luftwaffe.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht.

Keitel.

Verteiler:

Gruppe XXI 1. Ausf.
Hoh. Kdo z. b. V. XXXI 2.
OKH (H. R) 3.
OKM (M Wehr) 4.
Ob. d. L. (ZAR) 5.
A Ausl/Abw. 6.
AWA 7.
WR 8.
ChefWFA 9.
Chef L 10.
L IV 11.-15. Ausfertigung

1) Dokumentet bærer ligeledes general Kesselrings signatur.
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73.

Ordre om anvendelse af forskelligt propagandamateriale.

6. april 1940.

Geheime Kommaodosache - Chef Sache - Nor durch Offizier

RORERES KOMMANDO z. b. V. XXXI

Ic/A. O. Nr. 82/40 (j. Kdos. O.

H. Qu., den 6. A1Jril 1940.

70 Ausfertigungen.

18. Ausfertigung.

Verwendung des Prop [aganda]materiaIs

l) Richtlinien f[iir] d[as] Verhalten i[m] persjonlichen] Verkehr m[it] d[er] dan[ischen]
Bevolker]ung].
Diirfen nur an Offiziere ausgegeben werden. Die eingehende Belehrung der
U[ntero]ff[i]z[iere] und Mannsch[aften] hat durch Offiziere zu erfolgen. Es ist
zu vermeiden, dass die Richtlinien in die Hand von Dånen kommen. Die tiberzåhligen
Abdrucke sind zu vernichten.

2) Maueranschlåge.
Die Maueranschlåge sind in allen Orten, die von der Truppe beriihrt werden, an
gut sichtbaren Stellen anzukleben.

3) Dolmetscher - Handzettel
Diese sind Truppenangeh6rigen der dånisehen Wehrmacht bei Zusammentreffen
zu iibergeben, wenn eine Verst åudigung miindlich nicht moglich ist.

Fiir das Hohere Kommando XXXI.

Der Chef des Generalstabes

i. V.

Ulæseligt navn.

Major i. G.

74.

Telegram fra Renthe-Fink, hvori han refererer stemningen i det danske uden

rigsministelium i anledning af de seneste noter til Norge og Sverige om

malmtrafikken.

7. april 1940.

Telegramm

(Geh. Ch. V.)

Kopenhagen, den 7. April 1940, 1.10 Uhr.
Ankunft: den 7. April 1940 5.45 Uhr.

Nr. 266 v. 6.4. GITO!

Nachricht iiber engIische Noten an Norwegen und Schweden hatte heute morgen
lebhafte Beunruhigung im Aussenministerium ausgelost, da man befiirchtete England
wiirde Schweden vor Wahl stellen, entweder Erz-Ausfuhr nach Deutschland zu stoppen,
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oder sich mit Unterbindung seiner iiberseeischen Zufuhr abzufinden. Nach inzwischen aus
Oslo und Stockholm erhaltenen vorlaufigen Informationen beurteilt man heut Abend im Aus
senministerium Lage wieder optimistischer. Englische Noten enthielten nur Warnung allge
meiner Art aber keinerlei pråzise Forderungen. Anseheinend hatten Englander urspriinglich
ernste Aktion begannen, sich dann aber anders besonnen. Um innen- und aussenpolitisches
Gesicht zu wahren, seien Noten mit abgeschwåchtem Inhalt abgesandt worden. Vorgang
sei charakteristisch fiir augenblickliche Plan- und Entschlusslosigkeit jetziger engliseher
Regierung. Dass Noten Auftakt zu weiteren Aktionen in Skandinavien sein konnte, wird
hier vorderbaud nicht angenommen. "rarnte erneut vor unangebrachtem Optimismus.

Renthe-Fink.

Hergestellt in 13 Stuck.
Davon sind gegangen:

Nr. l an Pol. II (Arb. St.)
2 - RA.M.

St. S.
Chef A.O.
B.RA.M.
U. St. Pol.
U. St. Recht
Dir. Pers.
Dg. Pol.
Dir. W.

Presse
Kult
pers. Stab (Hewel)

75.

Befaling med 2 bilag fra general v. Kaupisch angående spærringen af den

dansk-tyske grænse.

7. april 1940.

Gehenne KOUUDandosache

HOHERES KOMMANDO z. b. V. XXXI

lc /AO Nr. 33/40 g. Kdos.

H. Qu., den 7.4.1940.

16 Åusfertigungen.

10. Åusfertigung.

Befehl flir die Sperrung der dånisehen Grenze.

1.) Die dånische Grenze wird, beginnend mit dem Einmarsch der deutschen Truppen,
fiir jeden nichtmilitårisohen Yerkehr bis auf weiteres gesperrt,

Ausserdem sind in der grenznahen Zone wichtige Ubergange und Bahnhofe
zu sichern.

2.) Zur Sperrung der Grenze und zur Sicherung wichtiger Objekte werden eingesetzt r
A) Teile der 170. Div.
B) Teile der Il. Schtz. Brigade
C) Stab Inf. Ers. Rgt. 58, dem hierzu unterstellt sind:
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a) Landesschtz. Btl. 702 z. Zt. in Hamburg.
Es trefien ein: Stab und zwei Kp. am Tage W + l um 5,41 Uhr in Flensburg,
2 Kpn. am Tage W + l um 5,53 Uhr in Stiderltigum.

b) 7 Absperrtrupps (Stårke je l Offz., l Fw. 15 Uffs. und Mannsehaften),
gebildet aus Abgaben des Landessehtitzenbtl. 702 in Flensburg. (Einge

trofien am Tage W -;- l in Flensburg "zur Ausbildung.")
e) 2 Bahnhofskontrolltrupps (je l Offz., 3 Uffz., 6 Mannseh. mit Pkw.)

in Flensburg bereitgestellt durch stellv. Gen. Kdo. X.A.K.

3.) Zur Sperrung der Grenze werden eingesetzt:
A) 170. Div. unmittelbar nach Offnung der ..Grenze

6 Ofiz.-Waehen an folgenden Ubergången:
1. Strasse Kupfermtihle - Krusau
2. Niehuus - Nordsehmedeby
3. Harrislee (Westausg.) - Pattburg Bhf.
4. an Strassenkreuzung 2 km westl. Harrislee
5. Strasse Stiderliigum - Seth
6. Aventoft - Tondern

Unter gleiehzeitiger Sieherung des Uberganges iiber die Wied
Au nordl. Hungerburg.

Au/gaben: siehe Zifi. 4

B) 11. Schtz, Brig. unmittelbar nach Offnung der Grenze
l Offz.-Waehe am Zollhaus nordl, Neu Pepersmark (an Strasse

Ladelund-Renz)

Au/gabe: siehe Ziff. 4

Diese Offz. Waehen werden, am W. - Tage, um 8,00 Uhr beginnend, dureh 7 Absperr
trupps des L. Seh. Btl. 702 (vergl. Zifi. 2 C b) abgelost; die AbgelOsten treten zu ihren
Einheiten zuriick.

C) In/. Ers. Rgt. 58

a) 7 Absperrtrupps (gem. Ziff. 2 C b)
Die Absperrtrupps haben die Offz.-Wachen gem. Ziff. 3 A und 3 B am W.-Tag,
8,00 Uhr beginnend, abzulosen.

Au/gaben: siehe Zifi. 4

b) 2 Bahnhofskontrolltrupps (vergl. Zifi. 2 C c)
Kontrolltrupp l: Bahnhof l km stidwestl. Harrislee
Kontrolltrupp 2: Bahnhof Stiderltigum

Einsatz: W.-Tag 6,00 Uhr.

Au/gaben: Kontrolle aller Ztige mit Ausnahme von Militårtransportztigen.
gem. Zifi. 4

e) Teile des L. Seh. Btl. 702 (Ziff. 2 C a)
Zur Sieherung aller tibrigen Ubergange iiber .9ie dånisohe Grenze dureh Feld
posten unter Ftihrung von Ufiz. sowie zur Uberwachung der grtinen Grenze
dureh Spåhtrupps.

Einsatz: am Tage W+ l sogleiehnaeh Eintreffen aufden Åusladebjahnjhjof],

Sonstige Au/gaben: siehe Zifi. 4

4.) Aufgaben fiir Waehen und Posten jeder Art:

A) Mit dem Einmarseh der deutsehen Truppen nach Dånemark ist die Grenze fiir
[eden. beiderseitigen zivilen Verkehr gesperrt. Diese Sperre gilt aueh fiir alle unifor
mierten Personen und Verbånde, soweit sie nieht zur Wehrmaeht gehOren.
Die Grenze diirfen nur iibersehreiten:
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a) Angeh6rige der deutschen Wehrmacht. Als Ausweis gilt das Soldbuch.

b) Personen mit dem gelben "vorlaufigen Durohlassschein-Nord" als Ausweis, der
nur in Verbindung mit dem darauf bezeichneten Lichtbildausweis des Inhabers
Giiltigkeit hat. Muster des Ausweises und Merkblatt fiir die Durchfiihrung der
Grenzsperre siehe AnI. l

c) Eisenbahnbeamte in Uniform in Ausiibung des Dienstes.

Der Grenziibertritt anderer Personen oder Verbande ist zu verhindern. Verdåehtige
sind festzunehmen.

Lebensmiueltransporte durch dånische Fernlastkraftziige kormen die Grenze weiter
passiaren, datnit die Versorgung Deutschlands nicht SchadenIeidet. Sie werden
mit gelben Ausweisen gem. Ziff. 4 A b ausgestattet, welche den Uberdruck "Lebens
mitteltransport'· erhalten.

B) Zollkontrolle:

a) Ihr unterliegen alle einzeln die Grenze iiberschreitenden Personen (auch Wehr
machtangeh6rige aller Dienstgrade) ebenso wie Fahrzeuge.

b) Fiir qeschlossene Trwppenteile - vom Zug oder von 4 Fahrzeugen aufwarts -,
die in das besetzte Gebiet marschieren oder aus dem besetzten Gebiet in das
Reich zuriickkehren, gilt folgendes:

Sofern der Fiihrer der die Grenze iiberschreitenden Einheit eine von ihm unter
schriebene Bescheinigung mit Angabe von Dienstgrad, Feldpostnummer und
Anzahl der Fahrzeuge abgibt, dass bei seiner Einheit kein zollpflichtiges Gut,
keine Hamster- und Pliinderungsware usw. mitgefiihrt werden, fållt. die Zoll
kontrolle fort.
Andernfalls milssen die Zollbeamten Stichproben machen.
Pliinderungsgut sowie Hamsterwaren (z. B. Stoffe, Leder usw. sowie iiber
massige Vorrate an Lebensmitteln, Seife und anderen Waren des tågliehen
Bedarfs sind zu beschlagnahmen, die Tater festzustellen und zu melden.

O) Enge Zusammenarbeit mit den Zollbehorden ist geboten.

D) Die Fiihrer der Wachen und Posten sind personlich dafiir verantwortlich, dass die
Sperrbestimmungen in jedem Falle innegehalten werden.

Besondere .A.nweisung filr Grenssoachen. siehe .A.nl. 2

.5.) Zur Sicherung wichtiger Objekte in Grenznahe gegen Sabotage werden
Teile des L. Sch. Btl. 702 eingesetzt.

Es sind zu sichern:

a) Strassenkreuzung nordl. Krusau
b) Bahnhof Pattburg (Strassenunterfiihrung).
c) Briicke iiber die Siiderau 4 km siidl, Tingleff
d) Briicke nordl, Renz
e) 2 Briteken nordwestl. Seth (siidostw. Tondern)
f) 2 Eisenbahnbriicken 1,5 km sudl, Tondern.
g) Bahnhof Tondern.

Weitere Gelåndepunkte in Grenznåhe, deren Wichtigkeit durch Erkundung an Ort
und Stelle oder durch die Entwicklung der Lage erwiesen wird, sind selbståndig zu
besetzen, die Besetzung zu melden.

'6.) Inf. Ers. Rgt. 58 meldet die Aufstellung der Wachen und Posten bis W + l-Tag
20,00 Uhr an Hoheres Kdo. XXXI mit Skizze:
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Besondere Vorkommnisse an der Grenze sind dem Hoheren Kdo. XXXI laufend
zu melden.

7.) Ich befinde mich ab Wesertag nachts in
Flensburg, Jumker-Hohhoeqkaserne

Der Befehlshaber

Irn Entwurf gezeichnet

v. Kaupisch

Fiir die Richtigkeit:

Ulæseligt navn.
Major.

Verteiler:

170. Div.
Il. Schtz. Brig.
Inf. Ers. Rgt. 58
stellv. Gen. Kdo. X.A.K.
la
IcfAO
QU.
Res.

= l
= l
= 5
- l

l
- l
- l

5

16

AnI. l - 7,
l 2,
1 -40,
l l
l l
l l
l l
l 5

58

AnI.2 - 7
2 - 2
2 - 40
2 l
2 l
2 l
2 l
2 5

58

Anlage l

Geheim,
Merkblatt

fiir die Durcbfiihrung der Grenzsperre gegen Dånemark.

1.) Die Grenze zwischen dem Deutschen Reich und Dånemark ist fiir jeden nichtmilitii
risehen Verkehr gesperrt.

2.) Die Grenze diirfen nur iiberschreiten:
a) AngehOrige der deutschen Wehrmacht in geschlossenen Formationen,
b) einzelne AngehOrige der deutschen Wehrmacht, die sich durch das Soldbuch

ausweisen,
c) Eisenbahnbeamte in Uniform in Auslibung ihres Dienstes,
d) Personen, die eine besondere Erlaubnis in Form des

"Vorlaufigen Durchlassscheins-Nord"
nach beigefligtem Muster auf gelbem Papier und den auf dem Schein bezeichneten
Lichtbildausweis vorlegen.

3.) Der "Vorlaufige Durohlassschein-Nord" ist nur gilltig, wenn er von einer der folgenden
Dienststellen ausgestellt und mit Dienststempel und Unterschrift versehen ist:
a) Oberkommando der Wehrmacht, Amt AusI.fAbw.,
b) Gruppenkommando XXI,
c) Hoheres Kommando z. b. V. XXXI,
d) Luftgaukommando XI,
e) lVfarine-Gruppenkommando Ost
f) Ausw årtiges Amt.

4.) Bei der Prlifung des Vorlaufigen Dnrchlasssoheins-Nord ist zu beachten, dass er zwei
Druckfehler aufweisen muss:
In dem Wort "Familiename" unter der ersten punktierten Zeile fehlt das zweite "n" und
unter der vierten punktierten Zeile hinter Nr. fehlt die Schlussklammer.
Inhaber von vorlaufigen Durchlassscheinen, die diese Druckfehler nicht aufweisen,
sind festzunehmen und zu melden.

'21
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5.) Andere Ausweise als der Vorl åufige Durchlassschein-Nord herechtigen nicht zurn
Grenziibertritt.
Inhaber ungiiltiger Ausweise, Personen ohne Ausweis sowie andøre Verbånde als
Formationen der Wehrmacht dlirfen die Grenze nicht iiberschreiten.

ti.) Der Vorlåufige Durchlassschein-Nord gilt nur fiir die einmalige Ein- und Ausreise
und ist zeitlich befristet.

7.) Bei jeder Ubergangsstelle ist eine Liste nach folgendem Muster zu fiihren, in die jeder
zum Grenziibertritt zugelassene Inhaber eines Vorlaufigen Durchlassscheins-Nord mit
Angabe des Datums und der Uhrzeit des Grenziibertritts einzutragen ist.

I I I
Dienststelle,

I welche d.I I Datum der
Lfd. Nr. Datum I L'hrzcit ='lame

I
Vomamc Durchlasssch, Ausstellung.I ausgestellt

I I hat.

I I I I Ii I I

I I
I

I II

Anlage 2.

Besondere Anweisung fiir Grenzwachen an der dånisehen Grenze.

Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Dånemark ist der Grenziibertritt
fiir jeden nichtmilitårischen Verkehr grundsåtzlich verboten.

1.) Nur diejenigen nichtmilitarischen Personen diirfen die Grenze iiberschreiten, die im
Besitze einer gelben Einreisegenellmigung sind, die nur ausgestellt sein kann:
a) vom Oberkommando der Wehrmacht, Amt AuslandfAbw. (Passtelle)
b) Gruppenkommando XXI
c) Hoberes Kdo. XXXI
d) Luftgaukdo. XI
e) Marine Gruppenkommanrlo Ost
f) vom Auswårtigen Amt

gestattet ist der Grenziibertritt ferner fiir
g) Eisenbahnbeamte in Ausiihung ihres Dienstes in Uniform.

2.) Verboten - olme fede ioeiiere Ausnahme - ist der Grenziibertritt fiir:
a) alle Zivilpersonen
b) flir Unijormierte feder A1·t, soweit sie nicht zur Wehrmacht gehOren.

3.) Dieser Grenzsperr-Befehl ist strenqsten« und rticksichtslos durchzufiihren, er gift [iir
alle Personen, ohne Riicksicht auf Rang, Beruf und Dienststellung. Irgend ein General
ausweis ist keinesfalls anzuerkennen.

Die Fiihrer der Warhen sind fiir die genaueste Befolgung des Befehls personlich:
oeraniuiortlicl: .

4.) Die Sicherung und Beobachtumq hat sich nicht nur auf die Strassen, sondern auch auf das
gesamte umliegende Gelånde zu erstrecken. Personen, die beim Versuch der unbefugten
Grenziiberschreitung ausserhalb der besetzten Strassen oder 'Vege betroffen werden,
sind festzunehmen. Bei Fluchtversuch ist von der Waile Gebrauch zu machen.

5.) Die Bisenbahn-Kontroll-Posten haben eine verschårfte und griindliche Zuguntersuchung
in allen Abteilen, Gangen, Nebenraumen, auch in den Packwagen durchzufiihren.

6.) Besondere Vorkommaisse sind der vorgesetzten Dienststelle unverziiglich zu melden.
7.) Zollamtliche 1vlassnahmen werden durch diesen Befehl nicht beriihrt.

Der Befehlshabcr:

v. Kaupiseh,
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76.

Skrivelse fra den 170. infanteridivision til den højere kommando XXXI

angående hemmeligholdelse af aktionsordren.

7. april 1940.

Geheime Kommandosache - CheC·Sache

170. INF. DIVISlOK
Abtlg. Ic Nr. 1120/40 qeh, Kdos (Glle/s.) Az. IX/l .
Betr.: Geheimhaltung.
Bezuq: Hoh. Kdo. z. b. V. XXXI Ic AO Nr. 79/40 geh. Kdos. (Chefs).

O. U. den 7. .J. 40
2 Ausfertigungen.

L Ausfertigung.

An das
Hiihere Kommando z. b. V. XXXI

Abtlg. Ic AO

Unter Bezug auf o. a. Verfiigung wird gemeldet: Die Geheimhaltung ist der Division
bekannt und wird durchgefiihrt.

Die einzeinen Ziffern des o. a. Befehls werden sinngemåss beachtet werden.
Die Durchfiihrung des Befehls ist wegen seines zu spaten Eintrcffens bei der Division

nicht gewåhrleistet.
Fur das Divisionskommando

Der l. Generalstabsoffizier.

(Ulæseligt navn).

Verteiler:

Hoh. Kdo. XXXI
170. I. D, Abtlg. Ic

1. Ausfertigung
2. Ausfertigung

77.

Ordre til den 198. infanteridivision (afdeling Buck) om landgang i Gedser og

fremstød mod Sjælland.

7. april 1940.
Anlage l.

Abschrift.

Bei GeCahr sofort verbrennen.

ABT. BUCK
la NI'. 137/40 g. Kilos.

Von dem Augenblick der Landung an gilt
diesel" Bejehi als (Jelteim.

O. U. Pritzuiallc, 7. 4. 40.

Befebl flir den Einsalz am 9. 4. 40.

1.) Der Euhrer hat die Besetzung D ånemarks angeordnet. Die 198. In]. Division besetzt
Seeland iiberraschend und soweit als irgend moglioh [riedlich, Etwaige Gegenwehr
der dånisehen Wehrmacht ist riicksichtslos zu brechen.
Au/gabe aller Teile der Division ist es, diese Operation durch ki.ihnes, entschlossenes
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Handeln in einem. Zuge vorwarts zu reissen und sie nicht vor Abschluss aller gestellten
Aufgaben zum Stillstand kommen zu lassen.

2.) Abt, Buck stosst am 9. 4. 40 iiber Gedser durch die Insel Falster vor, setzt sich in den
Besitz von Vordingborg und bildet dort einen Briickenkopf.

3.) Die Landung in Gedser (1. Transport) muss iiberraschend erfolgen. Alles ist in voIler
Deckung auf dem Schiff, bis Befehl von mir zum Aussteigen erfolgt. U[nter] U[m
standen] wird die Landung gewaltsam erzwungen.

4.) Nach. der Landung in Gedser:
a) Au/trag /iir Rittmeister Plapp:

Sofortiges Besetzen der Fernsprechstellen des Postamts, Zollamts und des Bahn
hofs. Sofortiges Besetzen der d ånisehen Fåhren und der Schiffe. Aufbau starken
Luftschutzes. Sicherung der Landungsstelle. Sicherung der Ausfahrt der Abt.
Buck in Richtung Nykcbing. Aufbau eines Meldekopfes in Gedser (Funkstelle
und Kradmelder).
Errichtung eines Mun. Depots in Gedser (Sicherung dazu), Aufgabe an Nachfolger
iibergeben.

(alles mit 10. Kp.)
Beschleunigtes Inmarschsetzen der Restteile des 1. Transportes und des 2. Trans
portes und Meldung bei mir,

b) Au/trag /ilr 3./M.G. Btl. 13 [snot}.
In hochst erreichbarer Geschwindigkeit iiber Nykobing-c-Mesnedo nach Nordans
gang Masnedsund eilen, dort Briickenkopf bilden zum Offenhalten der Briicken.
Geschiitzstellungen auf Masnede durch Uberfall nehmen.
Briicken sichern, auch gegen Luftangriffe. J eglichen Verkehr aus dem Briickenkopf
in Nordrichtung und umgekehrt verhindern.
Es kommt darau/ an, die Brticken rasch und unuersehrt in die Hand zu bekommen
und zu holsen.

c) Aultrug lill' Rad]. Sclnoadron.:
Nacheilen iiber Nykøbing in Richtung Vordingborg.
Verbindung mit mir aufnehmen zur Entgegennahme von Befehlen flir Aufklårung.

d) Au/trag liir 11. Kompanie.
Nacheilen iiber Nykobing in Richtung Vordingborg.
Verbindung mit mir aufnehmen zur Entgegennahme von Befehlen flir Einsatz.

e) Au/trag lil?' 2. Transport.
Sofort nach Landung in Gedser iiber Nykøbing in Richtung Vordingborg nacheilen.
Eiihrer: Rittmeister Plapp.
l./Pi. Btl. 235 sofort Verbindung mit mir aufnehmen.
14. (Pz. Jager) Kp. eilt mit 3 Ziigen sofort iiber Nykøbing in Richtung Vording
borg, um den Schutz der vordersten Teile der Abt. Buck zu iibernehmen. Ein Zug
schiitzt die einzelnen Teile des 2. Transportes bei Ausladung und Marsch. Sofort
Verbindung mit mir aufnehmen.

5.) lch eile mit 3./M.G. Bt!. 13 (mot) voraus.
Es kommt fiir alle Teile der Abt. Buck darauf an: In groaster Eile, mit Kiihnheit
und EntscWossenheit zu handeln.
Ziel: Die Briicken von der Insel Falster nach der Insel Seeland unversehrt in die
Hand zu bekommen und offen zu halten.

J eglicher W iderstand ist riicksichtslos zu brechen.

gez. Buek,

Verteiler: pp

Fur die Richtigkeit der Abschrift:

Ulæseligt navn.

Hauptmann i. G.
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78.

Ordre fra general v. Kaupisch om behandlingen af venligsindede og neutrale

landes diplomatiske repræsentationer.

7. april 1940.

Geheime Kommandosache - CheC Sache - Nur durch OC6zier

HOHERES KOMMANDO z. b. V. XXXI
Ic/AG 87/40 gkdos Olte/s.

Betr. : Behandlung bcfreundeter u. neutraler M issionen.

H. Q. 7. April 1940.

7 Ausfertigungen.
7. Ausfertigung.

Auf Befehl des Fiihrers und Obersten Befehlshabers wird besonders darauf hinge
wiesen, dass die Missionen befreundeter und sonstiger-) Machte in keiner Weise behelligt
werden diirfen und mit aller bei der gegebenen Lage megliehen Zuvorkommenheit und
Hoflichkeit behandelt werden sollen.

Zu den befreundeten Nationen sind zu rechnen: Italien, Amerika, RussIand, Japan
und Spanien.

Der Befehlshaber des Hoberen Kommandos XXXI

v. Kanpisch.

198 Division - 1. Ausfertigung
170 Division 2.
11 Sch. Brig. - 3.
III/159 - 4.
2 (H) Staff. 10 = 5.
Kampf-Geschw.4= 6.
Ic/AO = 7.

l) Med håndskrift er efter ordet sOrnJtiger indføjet: neutraler.

79.

Ordre fra rigsudenrigsIDinisteriet til den tyske gesandt i Stockholm, prins af

Wied, om =at opsøge udenrigsminister Giinther 9. april 1940 kl. 6.

7. april 1940.

Geheime Reichssache

Åhschrift.

An
den=Deuischen Gesandten Prinz zu Wied, Stockholm.

l) Sie erhalten anbei zwei Abdrucke eines Memorandums, das am 9. April mor
gens 5.20 Uhr von unserem Gesandten in Oslo und Kopenhagen den dortigen Regierungen
ausgehåndigt wird. Bis zur Durchfiihrung der nachstehend angeordneten Demarche ist
das Memorandum und diese Instruktion von Ihnen auf das strengste geheim zu halten und
auch keinem anderen Mitglied der Gesandtschaft gegeniiber zu erwshnen.
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2} Ich bitte Sie, am 9. April 6 Uhr morgens den dortigen Aussenminister aufzusu
cheu. Ihre Anmeldung bei ihm darf nicht vor 5.30 Uhr morgens erfoIgen, und zwar nur
mit der Begrlindung, dass Sie ihm eine wichtige Mitteilung zu machen hatten. Bei diesem
ersten Schritt bitte ich, das Memorandum noch nicht zu erwåhnen, sondern dem Anssen
minister mlindlich nur folgendes zu sagen:

Ihnen sei von Berlin eine Instruktion angekiindigt, wonach Sie dem Aussenmiuister
eine Iangere Information zu iibermitteln haben wiirden . Sie båten schon jetzt zu diesem
Zwecke um einen zweiten Empfang um 8 Uhr vormittags. Sie korurten aber dem Aussen
minister im Auftrage der Reichsregierung schon jetzt mitteilen, dass diese genaue und
sichere Nachrichten iiber eine nnmittelbar bevorstehende englisch-frauzosische Aktion
gegen die norwegische und die dånische Kiiste besitze und sich deshalb zu bestimmten
sofortigen militårischen Sicherungsmassnahmen habe entschliessen milssen. Schwedisches
Territorium oder schwedische Hoheitsgewåsser wiirdeu durch die deutschen Massnahmen
auf keinen FaU beriihrt werden. Sie machten diese vorlåufige Mitteilung vor Eintreffen
der erwahnten Instruktion aus Berlin, um zu verhliten, dass bei der schwedischen Regierung
auf Grund irgendwelcher Gerlichte falsche Eindrlicke entstånden.

3} Um 8 Uhr vormittags bitte ich sadann, den Aussenminister erueut aufzusuchen
und ihm einen Abdruck des Memorandums sowie der hier beigeftigten Notiz zu iibergeben.
Dabei ware miindlich folgendes hinzuzufligen:

Schwedische Interessen wiirden durch unsere Aktion in keiner Weise in Mitleiden
schuft gezogen. Im Gegenteil wiirden unsere Massnahmen den Erfolg haben, die Territorien
der skandinavisehen Staaten davor zu sichern, dass sie zum Kriegsschauplatz wiirden. Irn
iibrigen werde unsere Aktion mit so starken Kraften durchgefiihrt, dass ein Widerstand
dagegen, von welcher Seite auch immer, vellig aussichtslos und daher sinnlos sei. Wir
nåhmen daher aIs selbstverstandlich an, dass Schweden sich vellig ruhig verhielte und
auch nicht etwa die dånische und norwegische Regierung zu irgendeiner ablehnenden
Haltung ermuntere. Im einzelnen ergåben sich unsere an die Schwedische Regierung zu
stellenden Forderungen aus der Notiz. Sie behielten sich vor, spater nach Klarung der
Lage in Dånemark und Norwegen noch weitere sich aus den deutschen Sicherungsmassnah
men ergebenden Fragen vorzubringen (wegen diesel' weiteren Fragen bleibt spiitere Weisung
vorbehalten).

4) Sollten Sie die vorstehenden Demarchen zu den angegebenen Uhrzeiten nicht
bei dem Aussenminister durchfiihren konuen, so wåre der dortige Ministerpråsident oder,
falls Sie auch diesen nicht antreffen konneu, der Vertreter des Aussenministers, aufzusuchen.

5) Nach jeder der beiden Demarchen bitte ich, iiber deren Verlauf sofort telefo
uische Meldung an das Ministerbiira des Auswartigen Amtes zu erstatten. Sollte eine tele
fonische Ubermittlung der Meldung nicht moglich sein, so bitte ich um sofortige chiffrierte
Drahtberichte.

6} Alle vorstehend angegebenen Uhrzeiten sind im Sinne der deutschen Sommer
zeit zu verstehen,

Abschrift.

Notiz.

l) Die Deutsche Regierung erwartet von Schweden Wahrung surengster Neutrali
tiit: Unterlassen von Massnahmen jeder Art, die sich gegen die deutsche Besetzung Dåne
marks und Norwegens richten, insbesondere VOll militårischen Mobilmachungs- und Auf
marschmassnahmen.

2} Die Deutsche Regierung ersucht, dass schwedische Kriegsfahrzeuge im eigenen
Interesse bis auf weiteres im Kattegat und Sund sowie an der schwedischen Siidktiste bis
Karlskrona nicht ausserhalb der schwedischen Roheitsgewiisser (3 sm) fahren. Nach Kla
rung der Lage wird diese Besehrånkung der Bewegungsfreiheit schwedischer Kriegsfahr
zeuge wieder aufgehoben werden.
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3) Die Deutsche Regierung erwartet Nichtbehinderung des Telegramm- und Fern
sprechverkehrs der in Norwegen befindliehen deutschen Dienststellen auf den iiber Schwe
den laufenden Leitungen.

4) Die Deutsche Regierung erwartet Aufrechterhaltung der Erzlieferungen an
Deutschland (Verhinderuug von England inspirierter Sabotagemassnahmen).

80.

Tillægsordre om behandlingen af de fjendtlige etaters diplomatiske

repræsentationer i Danmark.

8. april 1940.

Geheime Kommandosache - Chef Sache - Nul' durch Oftizier

HOHJ<JRES K01\ULI\.NDO z. b. V. XXXI

Abt. ia.«: O. Nr. 104/40 g. Kdos. Oltefs.

Betr.: Behandlung der feindliehen Vertretungen
in D ånemark.
Ergiinzung zu den bosonderen Ancrdnun
gen ilber das Verhalten hei der Besetzung
Dånemarks und Norwegens, Gr. XXI Y .

1. 4. 40, Z. E 1) h.

H. Qu., den 8.4.1940

60 Ausfertigungen.

46. Ausfertigung.

Das Auswårtige Amt hat darauf hingewiesen, dass die .d.?'chive der Konsulate nach
diplomatischem Brauch als unverletzlich geachtet werden. Durch Nichtachtung dieses
Branches konnten Schwierigkeiten mit der Schutzmacht der feindlichen Vertretungen
(USA) entstehen.

Bei den gegen die Konsulate sugeordneten Massnahmen diirfen daher keine Ein
grille in die Akten und Arehive erfolgen. Den in Frage kommenden Truppen ist dies bekannt
zugeben.

Fiir das Hohere Kommando XXXI.

Der Chef des Genernlstnbes.

L V.
(Ulæseligt 1111YIl) .

Major i. G.

r erteiler:

198. Div. 15
170. Div. 15
Il. Schtz.-Br. 15
Reserve 15

60
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81.

Ordre angående spærring af den dansk-tyske grænse.

8. april 1940.

Chef Sachc - Nur durch Offizier

ROHERES KOMMANDO z. b. V. XXXI

Ic /AO Nr. 103/40 g. Kdos.

Betr.: Grenzsperre D ånemark.

Bezug : O. K. W. A Ausl./Abw. III (b) Nr. 1082/40
g. Kdo. b vom 4.4.1940.

An
Stellv. Gen. Kda. X

z. Hd. des Herrn. Ohe] des Stabes.

H . Qu.• den 8.4. 1940.

Gemåsa obigem Befehl solI zwischen Deutschland und Dånemark aufrecht erhalten
werden, soweit es die Lage zulåsst:

a) Eisenbahn-Giiterverkehr
b) Dånische Fernlastwagen-Transporte mit LebensmitteIn.

Zu a) Regelung durch Bv. T. O. Hoheres Kdo. z. b. V. XXXI. Er bleibt in Verbindung
mit Tr[ansport] K[omman]d[an]t[u]r H[am]b[ur]g

Zu b) Stellv. Gen. Kdo. X wird gebeten,
die Fahrer und Beifahrer der in Frage kommenden Fernlastziige mit gelben Aus
weisen zu versehen (Anlage). Auf scharfe abwehrmiissige Beobachtung der Fahrer
und Beifahrer muss geachtet werden.
Es wird gebeten, iiber die ausgestellten Bescheinigungen eine Liste zu fiihren.

Fiir das Hdhere Kommando z. b. V. XXXI

Der Chef des Generalstabes:

r. V.

Ulæseligt navn .
Major i. G.

n». T. O. ZUT Mi/kenn/nis.
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82.
Udkast til skrivelse fra værnemagtens overkommando til rigsudenrigsmini

stenet angående spærringen af de danske og norske grænser.

8. april 1940.

Geheime Kommandesaehe!)

Entwurf.

Berlin lV 35, den 8. April 1940
Tirpitzufer 72-76.

Fernspreeher: Ortsverkehr 21 81 91
Fernverkehr 21 8091

OBERKOMMANDO DER WEHRl\1ACRT
JVFA/Abt. L Nr. 22157/40 g. K. (IV)
(Bitte in der Antwort vorstehendes GesehiiJts
zeichen, das Datum und kurzen Inhalt anzu
geben)

Bez.: OKW/WFA/Abt. L Nr. 22127/40 g. K. (IV) vom 2.4.40.
Betr.: Grenzsperre gegen D ånemark und Norwegen.

2 Ausfertigungen.
2. Ausfertigung.

An das Auswiirtige Amt.

Mit Bezugnahme auf AnIage 5 des Vorgangsschreibeus wird anliegend der vom
Oberkommando der Wehrmacht erlassene Befehl fiir die militiirisc1teGrenespetre iibersandt.
Auawårtiges Amt wird gebeten, eine entsprechende Regelung fiir den seiner Genehmigung
unterIiegenden zivilen Reiseverkehr nach Dånemark und Norwegen zu treffen. Vordrucke
fiir den "Vorlaufigen Durchlassschein Nord" werden durch das Oberkommando der Wem
macht (Amt AuslandfAbwem) zur Verfiigung gestelIt.

Bei Erteilung der Reisegenehmigungen wird gebeten, einen moglichst strengen
Massstab anzulegcn .

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmaeht.

I. A.
W[arlimontJ

- l Anlag e _2)

(A. Ausl./Abw. TIl (C) Nr . 1082/40 g. K.)

l) Aktstykke nr. 82 bærer generalerne Warlimonts og Kesselrings egenhændige signatur med datoen: sI,.
2) Bilaget ikke påtruffet.

83.
Marchordre til den 702. landskyttebataillon.

8. april 1940.

Chef Sache - Nur durch Offizier

RORERES KOMMANDO z. b. V. XXXI
Ic/AO Nr. 102/40 g. Kdos.

H. Qu., den 8. 4. 1940.

An
Stellv. Gen. ss« X

z. Hd. des Herrti Ohef des Stabes.

Das Hohere Kommando XXXI bittet folgendes zu veranIassen:

Am W.-Tag 6,00 Uhr dem L[andes] Sch[iitzen] B[a]t[ai]I[Ion] 702 einen Transport
befehl-) zu geben.
22
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Das L[andes]Seh[iitz]B[a]t[ail]l[on] 702 zur Zeit in Hamburg, wird abtransportiert:

Stab 1tnd 2 K[om]p[anie]n: Abfahrt Altona Giiterbhf. W + l Tag 0,49 Uhr
Verladezeit: W.-Tag 20,00 - 24,00 Uhr.
Ankunft Flensburg: W + l Tag 5,41 Uhr.

2 K[Oln]p[anie]n: Abfahrt Altona Giiterbahuhf. W + l Tag 0,0 Uhr.
Verladezeit: W.-Tag 19,30-23,30 Uhr
Ankunft Siiderliigum: "'N + l Tag 5,53 Uhr

Der Fiihrer des Btl. ist anzuweiseu, sieh nach Ankunft in Flensburg sofort bei Kdr,
Jnf. Ers. Rgt. 58 zu melden.

Fiir das Hoherc Kommando z. b. Y. XXXI

Der Chef des Generalstabes

r. v.
Ulæseligt navn.

Major i. G.

1) Senere rettet til: Jl {arsclibe/ch/.

84.

Referat angående de forholdsregler, del' skal tages for at hindre de nordiske
konsuler i Flensborg, Slesvig og Rendshorg i at røbe den tyske opmarch.

8. april 1940.

Geheime Kommandesuehe-)

L IV

Vermerk.

Berlin, S. ,t. 40.

=! Ausfertigungen.
J . Ausfertigung.

Fiir Massnahmen gegen auslåndische Konsuln in del' Naeht vor dem Vi-Tag gem.
OKW-WFA/Abt. L Nr. 22134/g. K Ch (IV) vom 3. 4. 40 wurde in Bespreehung mit Chef
Abw, III arn 8. 4. HO Uhr folgende Regelung festgelegt:
1.) Elensburq:

Dåniseher Konsul wird ab 22,30 Uhr von jeder Spreehmi:iglichkeit (Feru- und Orts
verkehr) abgesehnitten. Bei Verlassen seines Hauses, um an anderer Stelle zu spre
ehen, wird er iiberwacht. Das Gespråch wird in geeigneter Weise verhindert.

Schwedischer und norwegischer Konsul werden ab 22,30 Uhr vom Fernverkehr naoh
In- und Ausland abgesehnitten. Ortsverkehr bleibt frei.

2.) Schleswig und Rendsburg:
Konsuln der nordisehen Staaten werden ab 20° Uhr vom Feruverkehr uach In- und

Ausland abgeschnitten. Ortsverkehr bleibt frei,
Abschneiden des Fernsprechverkebrs erfolgt in getarnter Form.
Gegen Konsuln in andsren Orten wird nichts unternommen.
Abw. III ordnet die Ausfiihrung durch Abw. Stelle Hamburg an. Gruppe XXI uud

Hoh. Kdo. XXXI werden von dort unterrichtet.

Verteiler:
L IV
L (Ktb)

l. Ausf.
2.

1 ) Aktstykke nr. 8-1 bærer general \\'arlilllonts egenhændige signatur samt datoen: 804,
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85.

Depeche fra Renthe-Fink med karakteristik af. den danske presses holdning
og regeringens reaktion overfor den seneste udvikling omkring dej

skandinaviske lande.

8. april 1940.

Telegramm
(Geh. Ch. V.)

Kopcubagen den 8. April 1!J40 - 10.10 Uhr,
Ankunft: den 8. April 1940 - 13.25 Uhr,

JVr. 271 v. 8.4. GITJSSI1IfE.

Obwohl ernster CharakterderWestmachtenotenausgabe an Schweden und Norwegen
immer mehr durchsickert, versuchen die in heutiger :M:orgenpresse veroffentlichteu Meldungen
aus Stockholm und Oslo weitere Tragweite englisehen Anschlags auf skanclinavische Neu
tralitåt abzuschwåohen und Lage mit Bezug auf Westmiichte optimistiseher darzustellen,
Diese erstaunliche Haltung erkliirt sich zum Teil daraus, dass man nicht an akute Massnahmen
der Englånder glauben will, zum Teil daraus, dass man deutschen Besorgnissen keine neue
Nahrung geben mochte. Dass man hier an massgebenden Stellen in Wirklichkeit doch iiber
mogliche Entwicklung politischer Lage im Norden ausserordentlich beunruhigt ist, zeigt
u. a . Interesse, das Aussenminister Munch riahestehende Personlichkeiten mir gegeniiber
fiir Frage bekundete, ob deutsehe Streitkriifte, die nach dånisehen Nachrichten in Schleswig
Holstein und Ostseehåfen bereitgestellt waren, jetzt nach Beendigung Finniandkonflikts
zuriickgenommen seien .

Alannierende Nachrichtcn aus Deutschland iiber Lage in Skandinavien werden
heute Morgen in Presse herausgcstellt, wobei stark beachtet wird, dass deutsche massgeb
liche Kreise jeden Augenblick mit Ausdehnung Kriegsschauplatz auf Skandinavien reelmen
sollen.

Aber ich habe den Eindruck, dass man hier trotz 'vVarnungen bis heute morgen noch
nicht den ganzen Ernst der Lage gentigend erkannt hatte.

Renthe-Fink.
Hergestellt in 19 8t .
Davon sind flegangen

Nr. Ian Pol. VI. (Arb . St.)
2 - R. A. M.
3 - St. S.
4 - Chef A. O.
5 - B.R. A. M.
ti - U. St. Pol.
7 - U. St. Recht
8 - Dir. Pers.
9 - Dg. Pol.

10 - Dir. W
11 - Dg. W
12 - Dg. Recht
13 - Dir. Kult.
14 - Dg. Kult.
15 - Dir. Presse
16 - Abt. Prat.
17 - Ref. Dtschl.
18 - Ref. Partei
19 - pers. Stab (Hewel)
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86.

Statssekretær Grundherrs referat af telefonsamtale med Renthe-Fink angående
reaktionen i det danske udenrigsministerium på meddelelsen om den engelske

mineudlægning ved Norges kyst.

8.~april 1940.

Berlin, den 8. A1Jril 1940.
Aufzeichnung

Gesandter von Renthe-Fink, Kopenhagen, rief mich heute um 12 Uhr 20 an und
teilte mit, er habe heute Morgen Staatssekretår Gesandten Mohr im Aussenministerium
mitgeteilt, dass England in den norwegischen Hoheitsgewaesem Minen gelegt habe. Hen
Mohr hatte hiervon noch keine Nachricht und bezweifelte die Richtigkeit dieser Meldung.
Einige Zeit spater rief er jedoch Gesandten von Renthe-Fink an und teilte ihm mit, dass,
wie er in Oslo festgestelIt habe, die Nachricht sich beståsigte.

Uher die Haltung der Norwegischen Regierung habe er nichts erfahren konnen, da
das norwegische Kabinett zur Zeit tage; ebenso wåre das dånische Kabinett zusammen
getreten.

Herr Mohr musste Gesandten von Renthe-Fink zugeben, dass er unrecht behalten
habe, wenn er auf die Ausfiihrungen des Gesandten bisher den Standpunkt vertreten
habe, dass England die Neutralitåt Skandinaviens achten werde.

Gesandter von Renthe-Fink bezeichnete Herrn Mohr gegeniiber durch das englische
Yerhalten die Lage in Skandinavien als iiusserst ernst.

gez. Grnndherr

Verteiler:
Biiro RAM
St. S.
U. St. S. Pol.
Dg. Pol.
Pol. I Mil.
Pol. II
RS

87.

Depeche fra Renthe-Pink indeholdende en redegørelse for det danske udenrigs
ministeriums uro i anledning af dagens tyske Hådebevægelser samt referat af

samtale med udenrigsminister, dr. P. Munch.

8. april 1940.

Telegramm
(geh. Oh. V.).

Kopenhagen, den 8. April 1940 19.16 Uhr.
Ankunft: den 8. April 1940 22.40 Uhr.

Nr. 274 v. 8.4.YOITISSIME.

Filr Benn Staatssekretiir!

Akute Gefahr, dass im Norden Kriegsschauplatz entsteht, hat hier grosse Beunruhi
gung hervorgerufen und gleichzeitige Nachrichten, dass sich deutsche Kriegs- und Trans
portschiffe im Kattegat befinden, Ministerrat veranlasst, sich mit Frage zu beschaftigen,
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wie man sioh verhalten soll, wenn Deutschland Forderungen militårischen Charakters an
Dånemark stellen wiirde. Regierung ist sich bewusst, dass sie sich etwaigen deutschen For
derungen nicht widersetzen kann, fiirchtet aber bei Zustimmung, von England blockiert
und damit von lebenswichtiger Zufuhr abgeschnitten zu werden.

Im Ministerrat ist daher erwogen worden, sich etwaigen militårischen Massnahmen
Deutschlands nicht ganz kampflos zu fligen, um daraus "Vergewaltigung" zu konstatieren.

~ Als Aussenminister, der mich heute naohmittag zu sich bat, solche Gedankengange
entwickelte und mich fragte, was Deutschland auf die englische Neutralitatsverletzung zu
tun gedenke, habe ich ihm gesagt, ich hatte noch keine Instruktionen, wisse daher auch
nicht, ob eine solche Situation iiberhaupt entstehen wiirde, miisse aber doch sagen, dass
ein militårischer Zusammenstoss doch nur zu einer Katastropheflir Dånemarkftlhren konnte.
Dånemark hatte bisher klugerweise fiir unsere militårische Notwendigkeit immer Verstånd
nis gezeigt und ich hoffte, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird.

Minister war sichtlich beeindruckt und wird, wie ioh glaube - heute abend im
Ministerrat seinen Einfluss in der Richtung geltend machen, die dånische Regierung, wenn
sich Notwendigkeiten zu militårischen Forderungen ergeben sollten, diesen letzten Endes
unter Protest, aber ohne militårischen Widerstand nachgeben.

Renthe-Flnk,

Hergestellt in 4 Bzempioren.
Davon sind gegangen:

Nr. l an St. S.
- 2 - R. A. M.
- 3 - B. R. A. M.
- 4 - U. St. S. Pol.

88.

Statssekretær W oermanns referat af telefonsamtale med kaptajn Neubauer
angående danske fyrskibes rapportering af tyske krigsskibe.

8. april 1940.
Berlin, den 8. April 1940.

Kapitan Neubauer vom OKM teilte heute 16 Uhr telefonisch folgendes mit:
Die dånisehen Feuerschiffe in den Dånemark benachbarten Gewåssern hii.tte"'ii'1);

kanntlich bis in den September hinein jedes vorbeifahrende Kriegsfahrzeug funkentele
grafisch gemeldet. Auf deutschen Einspruch sei diese Tåtigkeit seit September eingestellt
worden. Die Meldungen seien zwar verziffert gewesen, aber in einem Code, der leicht
mitlesbar gewesen sei. Seit heute friih seien nun diese funkentelegrafischen Meldungen
wieder aufgenomrnen worden. Das OKM. habe wegen der Eilbediirftigkeit den Marine
attache in Kopenhagen unmitteIbar beauftragt, die AngeIegenheit dort vor den zuståndigen
Marinestellen zur Sprache zu bringen. Es stelle anheim, diese Demarche durch einen diplo
matisehen Schritt zu unterstiitzen.

Soweit die Mitteilungen des OKM.
Von hier aus ist nichts veranlasst.

gez, Woermann
RAM.
St. S.
Dg Pol.
Pol. I M
Pol. VI
P.
H. VLR. Hewel.
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89.
Referat angående den tyske rigeregerings syn på det nordslesvigske spørgsmål

l lys af den tyske besættelse af Danmark.

9. april 1940.
B erlin, ani 9. Al)l"il 19:10

Aufzeichnung

Im Hinbliek auf unsern Eiumarsch naeh Dånemark habe ieh mit Oberfiihrer Behrends
eingehend iiber Verhaltungsmassregeln fiir unsere Volksgruppe in Nordsehleswig und fiir
die mit ihr in Verbindung stehenden Stellen im Reieh gesproehen. Ich gab ihm folgendes
als unsere Stellungnahme:

L Wir haben D ånemark in dem Memorandum die territoriale Unversehrtheit zuge
sichert. Die Grenzfrage darf daher von der Volksgruppe nicht erortert werden. Ausserungen,
wie sie der Fiihrer der Volksgruppe, Abg. Mol1er, kiirzlich offentlich getan hat, milssen unbe
dingt unterbleiben.

2. Reibungsloser Verlauf der Besetzung ohne groseere Zwischenfålle ist, schon im
Hinblick auf die Weltpresse (bes. USA) wichtig. Daher keine Provokationen, kein Tri
umphgesehrei und korrektes Verhalten gegeniiber den dånisehen Beborden.

3. Dem Deutsehen Militar gegeni.iber herzlich, ohne antidånisohe Spitze. Keine osten
tativen Verbriiderungsfeiern.

4. Die Betreuung der Deutsehen Volksgruppe VOlU Reich aus geht in der diskreten
Form, wie bisher, weiter.

Oberfiihrer Behrends stimmte diesen Richtlinien zu und wird naehdri.ieklich scharf
machenden Kreisen im Reich, die sich bereits an die Volksdeutsche Mittelstelle gewandt
atten, sowie der Volksgruppenfiihrung diese Richtlinien einschårfeu, Er wird auch zUl[
diesem Zweck seinen Referenten Riernann in den n åchsten Tagen nach Nordschleswig
senden. Ich habe aueh noeh mit diesem eingehend gesprochen.

Beim Reichsministerium des Innern (RR Essen) habe ich veran1asst, dass entspre
chende Weisungen an unsere Beborden in Schleswig gehen und unbefugte Eingriffe oder
Grenziibertritte nach Nordschleswig verhindert werden.

Lorenz.
Verieiler:

St. 8.
USt. S Pol
USt. S R
Dir. Kult
Pol VI (VLR von Grundherr)
Ref. Partei.

90.
Uddrag af referat af rigsudenrigsminister v. Ribbentrops konference med den

udenlandske presse 9. april 1940 kl. n.
9. april 1940.

Protokoll iiber die Morgenkonferenz mit den ausliindischen Pressevertretern
am 9. April 1940 om Il Uhr.

Vorsitz: Reichsaussenminister von Ribbentrop.
L (VLR Dr. Schmidt): Der Herr Reiehsaussenminister wird lhnen zu den grossen Ereig
nissen, die am heutigen Tage beginnen, eine Erldårung abgeben. Darf ich Ihnen inzwisehen
die Grundlage zu dieser Erklarung, nåmlich die Note, die die Deutsche Reiehsregierung
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heute Morgen der Norwegischen und der D ånisehen Regierung zugestellt hat, verlesen:
Die Deutsche Reichsregierung hat der Norwegischen und Dånisehen Regierung

heute Morgen folgendes Memorandum durch die Deutschen Gesandtschaften in Kopenhagen
und Oslo liberreichen lassen: 1).

Reichsaussenminister von Ribbenlrop:

Meine Herren! Ich habe Herrn Geheimrat Dr. Schmidt beauftragt, Ihnen die Note
vorzulesen, die heuteVormittag in Kopenhagen und in Oslo der Dånisehen und Norwegischen
Regierung liberreicht wurde. Die Note oder das Memorandum gibt Ihnen einen umfassen
den Einblick in die Gedanken, die die Reichsregierung zu diesem Schritt bewogen liaben.
Unser Standpunkt ist in dieser Note umfassend dargelegt. Ich mochte dem nur noch einige
wenige Worte hinzufligen: Der gestrige englisch-frauzosische Einbruch in die norwegische
Neutralitat bedeutet den Hagrantesten Rechts- und Neutralitatsbruch, der iiberhaupt
denkbar ist. Er reiht sich wiirdig an die Reihe unzahliger derartiger engliseher Neutrali
tatsverletzungen, von der Beschiessung Kopenhagens im Jahre 1807 durch die englische
Flotte bis zum heutigen Tage. Der Einbruch Englands und Frankreichs auf norwegisches
Hoheitsgebiet kam fiir die Reichsregierung nicht liberraschend. Wie Sie aus der Note der
Reichsregierung an die norwegische und dånische Regierung gehort haben, ist das Ziel
Englands und Frankreichs, Deutschland von seinen nordliehen Erzzufuhren abzuschliessen
und in Skandinavien einen neuen Kriegsschauplatz zu errichten, um Deutschland von der
Flanke von Norden aus anzugreifen. Der gestern erfolgte Einbruch in die Territorialge
wåsser durch Minenlegung durch England und Frankreich und durch Torpedierung jedes
Schiffes, das irgend einem englisehen Unterseeboot vor den Bug kommt, ist erst der erste
Teil des uns bekannten britischen Planes, der in Skandinavien zur Ausflihrung gelangen
sollte. Dieser Plan ist ein sehr umfassender. Der zweite Teil dieses Planes sollte nach den der
Reichsregierung vorliegenden Informationen unmittelbar darauf durchgeffihrt werden.
Er bestand in der Besetzung ganz Skandinaviens, d. h. Dånemarks, Norwegens und auch
Schwedens, denn nur durch diese Besetzung Schwedens waren England und Frankreich
in der Lage gewesen, Deutschland von den schwedischen Erzzufuhren abzuschneiden. Die
englisch-franzosischen Truppen sollten dann auf dem schnellsten Wege in Skandinavien
nach Sliden vorstossen und von Norden nach Deutschland einfallen. Bereits seit einiger
Zeit hat die Reichsregierung Nachricht, dass sich auf dem gesamten Gebiet Norwegens
englische und franzosische General- und Admiralitatsoffiziere zur Feststellung und Vor
bereitung von Landungsplatzen und Planung des Vormarsches nach Silden befinden .

Die Reichsregierung war bereits iiber diese Plane seit långerer Zeit im Bilde. Der
Welt aber kommt erst jetzt, nach dem ohne Warnung erfolgten Einbruch in das neutrale
Norwegen, der ganze ungeheuerliche Zynismus und die Brutalitåt, mit der England und
Frankreich hier im friedlichen Norden einen neuen Kriegsschauplatz gegen Deutschland
aufrichten wollten, in seiner ganzen Tragweite zum Bewusstsein.

In der englisch- franzosischen Note an die norwegische Regierung vom 8. April wird
ein neues internationales Gesetz proklamiert, wonach einem Kriegfiihrenden das Recht
zusteht, eine Aktion zu unternehmen, die der durch die ungesetzliche Handlung des Feindes
geschaffenen Lage gerecht wird. Diese These haben wir uns zueigen gemacht: England hat
Skandinavien vergewaltigt und auf diesen internationalen Rechtsbruch hat nunmehr der
Fiihrer die entsprechende Antwort erteilt: "Die deutsche Wehrmacht wird dåfiir sorgen,
dass sich nunmehr wåhrend dieses Krieges in Norwegen und Dånemark kein Englander oder
Franzose mehr blicken låsst, Deutschland hat damit die Lander und Vdlker Skandinaviens
vor der Vernichtung bewahrt und wird nunmehr bis zum Kriegsende fiir die wahre Neu
tralitåt im Norden einstehen."

Ich bin der Uberzeugung, dass dieser Schritt des Fiihrers einen altehrwiirdigen Teil
Europas vor dem sicheren Untergang und der absoluten Vernichtung, die unseren englisehen
und franzosischen Feinden offensichtlich gleichgiiltig sind, bewahrt hat.

gez. Dr. Plataer.

1) Memorandum trykt bel'. IV A. 111'.10.
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91.

Depeche fra Renthe-Fink med meddelelse om, at den danske regering har bøjet
sig under protest for de tyske krav.

9. april 1940.

Nul' als Verschlusssache zu behandeln.

Telegramm
(Geh. Oh. V.)

Kopenhaqen, den 9. April 1940 8.34 Uhr,
Ankunft den 9. April 1940 12.05 Uhr.

Nr. 275 vom 9.4. OITISSIME

Fur Reicllsaussenminister.
Erste Demarche vollzogen.

Dånen haben nach Kabinettsrat unter Vorsitz des Ki:inigs alle unsere in der Auf
zeichnung enthaltenen Forderungen unter Protest gegen unser Vorgehen angenommen. Vor
her stattgefundene gelegentliche Schiessereien in Kopenhagen sind [nachJ bisher vorliegen
den Meldungen ohne Blutvergiessen verlaufen. Dånen sind bestrebt, sich mit Fassung
und Korrektheit ins Unvermeidliche zu fligen.

Uber Vorgange ausserhalb der Hauptstadt liegen noch keine Meldungen vor.

Renthe-Fink
Verteiler:

St. S.
Chef. A. O.
U. St. S. Pol.
U. St. S. Recht
Dir. Pers.
Dir. W.
Dir. Kult
Dir. N. P.
Chef Prot.
Dg. Pol.
Ref. DtscWd.
V. L. R. Hewel

92.

Telegram fra Renthe-Fink angående tilintetgørelse af
instruktion Schlitter.

9. april 1940.

Nul' als Verschlusssachc zu behandeln.

Telegramm
(geh. Oh. V.)

Kopenhagen, den 9. April 1940 8.34 Uhr.
Ankunft: den 9. April 1940 12.05 Uhr.

Nr. 276 vom 9.4. OITISSIME

A usschliesslich tur Reichsaussenminister.
Instruktion Schlitter vernichtet.

Renthe-Fink
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93.

Telegram fra Renthe-Fink med referat af hans audiens hos Christian X

9. april 1940 kl. 14.

9. april 1940.

Telegramm

Kopenhaqen. (t elcfomsch durohgegeben.) 9.4. 4.25 Uhr,

Reute mittag 14 Uhr empfing mich der Konig in Anwesenheit des Ministerpråsidenten
Stoding-) in meiner Eigenschaft als Bevollmåchtigter des Reichs. Ich stellte bei dieser Gele
genheit dem Kdnig Generalmajor Rimer als Militårbevollmachtigten vor. Der Konig war
iiber die Ereignisse tief bewegt. Er gab der Roffnung Ausdruck, dass ein gutes Verståndnis
zwischen der dånisehen Bevolkerung und den deutschen Soldaten zustande kommen
werde. Ferner sagte der Konig, dass er hoffe, sein Bataillon Garde behalten zu diirfen.
Uber die ungeheure Schnelligkeit und Pråzision der deutschen Truppen sprach der Konig
trotz seiner schmerzlichen Gefiihle seine offene Bewunderung aus, Nach der Audienz empfing
uns die Konigin, die ebenfalls ihre Roffnung auf ein gutes Verhåltnis zwischen der danisehen
Bevolkerung und den Soldaten Ausdruck gab.

In der Audienz bestiirkte sich der Eindruck, dass es das Bestreben des Konigs und
der Regierung war, den Willen zu einer freundlichen und korrekten Raltung zu unter
streichen. Ein Respekt war gleichzeitig in der Atmesphåre der Unterhaltung zu spiiren.

Reothe-Fink

Hergestellt in 14 Stiick

Davon sind gegangen:

Nr. l an Pol VI (Arb . St.)
2 - RAM.
3 St. S.
4 Chef AO
5 BRAM:.
6 U. St. Pol.
7 U. St. Recht.
8 Dir. Pers.
9 Dg. Pol.

10 Dir. W.
Il Presse
12 Kult
13 pers. Stab (Rewel)
14 Liinderref. Pol.

°l ) Fejlskrift for: S/auning.
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94.

Referat af telefonisk meddelelse fra den tyske gesandt i Stockholm, prins

af Wied, om forløbet af hans demarche hos den svenske regering.

9. april 1940.

Berlin, den 9.4.1940.

Gesandter Prinz zu Wied aus Stockholm teilte um 10,15 Uhr fernmiindlich fol
gendes mit:

Er habe um 8 Uhr deutscher Sommerzeit seinen Auftrag beim schwedischen Aussen
minister ausgeflihrt und eine Abschrift des Memorandums sowie der Notiz lihergeben.
Der schwedische Aussenminister konnte ihm von sich aus eine Antwort noch nicht geben ,
da das schwedische Kabinett erst um 11 Uhr deutscher Sommerzeit zusammentritt.

Der schwedische Aussenminister habe ihm folgende Fragen gestelIt:...
1.) Sind in Ziff. l der Notiz die bereits in Yorbereitung befindliehen schwedischen militå-

risehen Massnahmen gemeint? Dieses sei wohl nicht der Fall.
(Gesandter Prinz zu Wied fligte hinzu, dass gestern eine Yerlautbarung des Ver
teidigungsstabes ergangen sei. Der deutsche Marineattache habe sich gestern
Vormittag um 10 Uhr bei dem Chef der Marineabt. des Wehrministeriums, Kapitan
Giron, nach der Bedeutung diesel' Yerlautbarung erkundigt. Kapitån Giron habe
erwidert, es handle sich lediglich um Massnahmen zur Verstårkung des Escorte
wesens innerhalb der schwedischen Hoheitsgewåsser durch Hilfskriegsschiffe uud
Flugzeuge.)

2.) Konne Deutschlands Stellungnahme zu Schweden durch etwaige Ereignisse in D åne
mark und Norwegen eine Anderung erfahrenj

Gesandter Prinz zu Wied habe auf Ziff. 3 der miindlichen Mitteilung vor allem
den letzten Satz diesel' Ziffer verwiesen.

Gesandter Prinz zu Wied bat um Instruktion zu Ziff. l und 2.

W [oermann]

95.

Den tyske gesandt i Stockholm, prins af Wied, fremsender den svenske

regerings svar på hans henvendelse samme dags morgen.

9. april 1940.

9.4.40.

Gesandter Prinz zu Wied teilt um 21.00 Uhr fernmiindlich mit, dass er sich sofort
nach der Weisung des Herrn Reichsaussenministers in das Schwedische Aussenmini
sterium begeben hatte und dort von Aussenministcr Giinther empfangen worden sei, der
ihm den Entwurf der schwedischen Antwort bereits im Konzept bekannt gab. Um 18.00
Uhr ging der endgliltige Text in unsel'er Gesandtschaft ein, Prinz zu Wied komite aber
erst jetzt eine telefonische Yerbindung mit Berlin herstellen.
- - Der Text der schwedischen Note lautet in deutscher Ubersetzung:
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Stockholm, den 9. April 1940.
Herr Gesandter!

Gemåss Auftrag Ihrer Regierung haben Sie mir heute eine Aufzeichnung iiberreicht,
die gewisse Ersuchen enthålt, die Ihre Regierung in der gegenwårtigen Lage gegeniiber
der Schwedischen Regierung zu stellen sich veranlasst gesehen hat.

Gleichzeitig haben Sie mitgeteilt, dass keine Absicht bestehe, Schweden in irgendeiner
Weise in die militårischen Massnahmcn hineinzuziehen, die gegeniiber Dånemark und
Norwegen fiir notwendig befunden worden sind. ~l

Unter Bezugnahme hierauf habe ich die Ehre, Ihnen folgende Antwort mitzuteilen:
Die Schwedische Regierung beabsichtigt, an der Neutralitåtspolitik festzuhalten,

die sie schon mehrmals wåhrend des gegenwårtigen Krieges erkliirt hat. Sie muss sich
volle Freiheit vorbehalten, alle solche Massnahmen zu ergreifen, die zur Wahrung und
Verteidigung dieser Neutralitåt als notwendig erachtet werden.

Unter Unterstreichung dieser Haltung und dieser Handlungsfreiheit mochte die
Schwedische Regierung mitteilen, dass sie nicht die Absicht hat, irgendwelche derartigen
Massnahmen zu ergreifen, wie sie unter Punkt Il} Ilrrer Aufzeichnung erwiihnt werden.
In der Frage der iibrigen Punkte derselben Aufzeichnung hat die Schwedische Regierung
ebensowenig die Absicht, irgend etwas zu unternehmen, das etwa Anlass zu einem Konflikt
zwischen den beiden Regierungen geben konnte. Schlussformel. gez. Christian Gunther.

Verteiler:
St. S.
Chef. A. O.
U. St. S. Pol.
U. St. S. Recht
Dir. Pers.
Dir. W.
Dir. Kult
Dir. N. P.
Chef Prot.
Dg. Pol.
Ref. Dtschld.
V. L. R. Hewel

l) I marginen Ol' m ed håndskrift tilføjet: JVas ist Punkt 11

96.

Den tyske ambassadør i Rom, v. Mackensen, indberetter om forløbet af hans
henvendelse til den italienske udenrigsminister Ciano.

9. april 1940.
Nul' als Versohlussaaohe zu bohandeln.

Telegramm
(Geh. Oh. V.)

Rom, don 9. April 1940 9.05 Uhr.
Ankunft den 9. April 1940 10.20 Uhr,
Nr. 652 vom 9. 4.
GITISSIME.

Filr Reichsminister pe1·sånlich.

Habe Ciano Memorandum soeben 6 Uhr 30 fri.ih behåndigt, Inhalt kurz skizziert
und die angeordnete miindliche Mitteilung hinzugefiigt. Ciano herte sich Ausfiibrungen



180

in grosser Ruhe an und bemerkte, er hatte eher den Beginn einer Offensive gegen lVIaginot
Linie erwartet. Geplante Aktion weroe grnsstf''i Aufsehen erregen und mit beahsichtigter
Besetzung zweier neutraler Hauptstådte vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika
starke Riickwirkung haben. Wenn es sich um Notwendigkeit handele anderer Seite zuvor
zukommen, so sei im Kriege handeln immer besser als abwarten,

Ciano will den Duce in etwa % Stunde informieren. lVIit Ciano zusammen werde
ich diesen um 9 Uhr zwecks Ubergabe Fiihrerbriefs aufsuchen.

Mackensell

97.

Den tyske ambassadør i Rom, v. Mackensen, indberetter, at instruktion Tafel

er tilintetgjort.

9. april 1940.

Horn, den 9. April 1940 9.05 Uhr.

Ankunft den 9. April 1940 11.00 Uhr.

Nr. 653 vom 9. 4.

Eiir Reichsminister person71·ch.

~ur: als Verschlusssache zu~behandeln.

0a.11Z gel! eim,

Instruktion Sonderkurier Tafel vernichtet.

Mackenseu.

98.

Den tyske ambassadør i Rom, v. Mackensen, indberetter om hans samtale

med Il Duce samme dags formiddag.

9. april 1940.

Xur als Yerschlusssaohe"zu behandeln.

Rom, den 9. 4. 1940 12.55 Uhr.
Ankunft den 9.4. 1940 14.30 Uhr.

Nr. 654 vom 9.4. CITISSIJYIEI

Telegramm
(Geh. Oh. V.)

Gan( gel!eilll!

Filr Reichsminister personiich,

. Der Duce, dem ich soeben um 9 Uhr vormittags Fiihrerbrief in Gegenwart Ciano's
nn Palazzo Venezia iibergeben habe, und der von Ciano bereits telefoni sch vom wesentlichen
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Inhalt des Memorandums unterrichtet war, absehloss Lektlire mit der Erklårung: "leh
billige diesen Entsehluss bis ins Letzte. Das italienisehe Volk wird ihn genau so billigen,
sehon weil es Sehlag gegen England ist. Meine Billigung ist ungeschrånkt hundertprozentig.
Das ist die Art, wie man Kriege gewinnt. Wer zuerst kommt hat Reeht. Sehnelligkeit ist
alles. Tat des Fiihrers wird weittragende strategisehe Folgen haben.·· Naeh diesen Bemerkun
gen iibersetzte der Duee den Brief Wort flir Wort fiir den Grafen Ciano, nicht ohne immer
wieder seine volle Zustimmung zu betonen. Seine offensichtliche Hochstimmung steigerte
sieh noch als ihm Ciano auf Grund gerade eingelaufener Stefani-Meldungen die bereits
durchgefiihrte, widerstandslose Besetzung Kopenhagens und Teile Dånemarks beriehtete.
Weder von Dånen noch Norwegern wåre auch wohl, so bemerkte er, Widerstand zu erwarten.
Im iibrigen hatte Entwicklung der letzten Tage Ereignisse gut vorbereitet, insbesondere
gestrige Rede Koht's. Fiihrer habe fiir den riehtigen Entsehluss auch riehtigen Zeitpunkt
gewåhlt, Selbstverståndlich werde er personlich antworten, b åte mich aber Dank zn
iibermitteln.

Cianos Frage, ob Memorandum veroffentlicht werde , habe ich dahin beantwortet,
dass mir Weisung dariiber nicht zugegangen sei. Er meinte, man konne aber mit Sicherheit
mit Veroffentlichung rechnen.

MackeDsen.

99.

Statssekretær W oermanns referat af samtale med den italienske diplomat

Zamboni om det tyske angreb på Skandinavien.

9. april 1940.

Berlin, den 9. Aprii 1940.

Botsehaftsrat Z a m b o n i stellte mir heute mittag einige Fragen zu dem Vorgehen
in Norwegen und D ånemark:

l) Er fragte, ob Norwegen den Krieg erkl årt habe. Ich habe dies verneint und ihrn
die Antwort des norwegisehen Aussenministers auf den Sehritt unseres Gesandten von heute
morgen (.,Wir beugen uns freiwiIlig nieht, der Kampf ist bereits im Gange") bekannt
gegeben.

2) Ich habe beståtigt, dass der norwegisehe Gesandte heute von Herrn Reiehsaussen
minister empfangen worden ist und hinzugefiigt, dass ich iiber den Inhalt des Gespråches
nichts sagen konnte.

3) Herr Zamboni fragte, ob es unsere These sei, dass wir allen neutralen L åndem
gegeniiber vollkommen freie Hand hatten, wenn unsere Kriegsgogner die Neutralitåt eines
beatimmten Landes, z. B. Norwegens, verletzt hatten. Ich habe geantwortet, dass eine
Bolche These nicht aufgestellt worden sei.

WoermnlllJ.

St. S.
Dg. Pol.
Pol. VI
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100.

Telegram fra den tyske ambassadør i Moskva, v. Schulenburg, med meddelelse

om, at han har modtaget ordre og vil opsøge udenrigskommissær Molotov.

9. april 1940.

Nul' als Verschlussache zu behandeln.

Telegramm
(Geh. Ch. V.)

lI!osknu, den 9. April 1940 12.30 Uhl'.

Ankunft den 9. April 1940 12.30 Uhr.

Nr. 648 vom 9.4. OITISSIME.

Ausschliesslich. lu?' Herrn Reichsminister personlich.

Saueken iibergab mir heute 7 Uhr deutseher Sommerzeit versiegelte Order und seine
eigene Instruktion. Habe Instruktion verniehtet. Ieh werde alles versuehen Herrn Molotow
sofort zu spreehen.

101.

Meddelelse fra den tyske ambassadør i Moskva,~ v. Schulenburg, at han har

overbragt udenrigskommissær Molotov meddelelse om den tyske aktion.

9. april 1940.

Nul' als Verschlussuche zu behnndeln .

Telegramm
(Geh. Ch. V.)

Moskau, den 9. April 1940 - 17.50 Uhr.

Ankunft: 9. April 1940 - 21.30 Uhr,

Nr. 653 vom 9.4. GITISSIlJIE.
Geheim,

Ft'ir Herrn Reichsaussenminister personiieh,

Auf Erlass vom 7.4. (Durch Saucken iiberbracht) und im Anschluss an Telegramm
vom 9. nr. 648.

Weisung heute um 10 Uhr 30 M.E.Z. bei Molotow ausgefiihrt. Molotow erklårte,
dass Sowjetregierung fiir die Deutsehland aufgezwungenen Massnahmen Verståndnis habe.
Die Englånder wåren zweifellos viel zu weit gegangen, indem sie sich iiber Rechte neutraler
Staaten vellig hinweggesetzt hatten. Zum SehIuss sagte MoIotow wortlich: "Wir wiinsehen
Deutschland fiir seine Verteidigungsmassnahmen vollen Erfolg."

Schulenburg.
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102.

Telegram til de tyske gesandtskaber i Madrid, Tokio og Budapest med ordre

om at give de respektive udenrigsministre meddelelse om den tyske aktion i

Skandinavien.

9. april 1940.

Telegramm i. Ziffern.
(Geh. Oh. V.)

Abschrift.

1) Diplogerma Madrid Nr. 461.
2) Diplogerma Tokio Nr. 315.
3) Diplogerma Budapest Nr. 306.

RAM 124.

Berlin, den 9. April 1940.

Ich lasse Ihnen mit besonderem offenen Telegramm Wortlaut eines Memorandums
zugehen, das am 9. April von unseren Gesandten in Oslo und Kopenhagen den dortigen
Regierungen eusgehandigt wurde.

Ich bitte Sie, dieses Memorandum dem dortigen Aussenminister personlich zu iiber
geben und hierbei erganaend zu dem Inhalt des Memorandums folgendes miindlich auszu
fiihren. Wir hatten absolut zuverlåssige Nachrichten dariiber, dass ein Vorstoss englisch
franzosischer Streitkrafte gegen die skandinavisehen Kilsten unmittelbar bevorstehe. Aus
diesem Grunde hatten wir unverziiglich handeln mussen. Unsere Aktion sei eine reine Siche
rungsmassnahme, werde aber die Besetzung strategisch wichtiger Punkte in Norwegen
und D ånemark mit Einschluss der beiden Hauptstådte notwendig machen. Die Aktion
wiirde mit so starken militårischen Kraften durchgefUhrt, dass wir einen irgendwie erheb
liehen Widerstand nicht erwarteten und, wenn er doch erfolgen sollte , miihelos brechen
wiirden. In Anbetracht unserer freundschaftlichen Beziehungen wollte ich nicht verfehlen,
dem dortigen Aussenminister von diesem Ereignis Kenntnis zu geben.

Rihbentrop.

103.

Telegram fra den tyske minister i Budapest, Strachwitz, indeholdende meddelelse

om hans samtale med den ungarske udenrigsminister.

9. april 1940.

Telegramm
(Geh. Oh. V.)

Budapest, den 9. April 1940 21.39 Uhr.
Ankunft den IO. April 1940 3.45 Uhr.

Nr. 211 vom 9. 4.
Auf 306 (RAM 124) vom 9. April.

Aussenminister, dem ich weisungsgemåss Memorandum iibergab und miindlich ergån
zende Ausfiihrungen machte, bat mich, der Reichsregierung den Dank der Ungarisehen
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Regierung hierfiir zu iibermitteln. Er komnit soeben von 1VIinisterrat, und konne mir versi
chern, dass die Ungarische Regierung fiir deutsches Vorgehen volles Verståndnis habe.
Nach seiner Ansicht sei Deutschland voll berechtigt, flagrantem englisehen Rechtsbruch
auf diese Weise zu begegnen, zumal dieser Rechtsbruch von der Englischen Regierung
offiziell als soleher angekiindigt und von der Norwegischen Regierung durch lhren Protest
aJs soleher bestatigt wurde,

Slrachwilz.

104.

Telegram fra den tyske ambassadør i Washington, Thomsen, hvori han giver

meddelelse om ,den amerikanske presses reaktioner på det tyske angreb på

Skandinavien.

9. april 1940.

Telegramm
(Geh. Oh. v.:

Washington, den 9. April 1940 - 13.30 Uhr.

Ankunft: den 10. April 1940 - 00.30 Uhr,

Nr. 590 vom 9. 4. OITISSIME.

Amerikanische offentliche Meinung und ofiensiehtlich auch Amerikanisehe Regie
rung sind von Schutzaktion fiir Dånemark und Norwegen vellig tiberrascht worden. Arneri
kanische Presse bringt lediglich neueste Nachrichten iiber militårische Entwicklung in Skan
dinavien. In ihrer eigenen Stellungnahme beschriinkt sie sich bislang auf politisehe und
volkerrechtliche Betrachtungen zu dem Vorgehen der Alliierten in den norwegischen Ro
heitsgewåssern, wobei amerikanische Presse, insbesondere auf Grund der Meldungen aus
Deutschland und des Protestes der Norwegischen Regierung, zugibt, dass die Alliierten
einen flagranten Volkerrechtsbruch sich haben zuschulden kommen lassen. Angesichts
ihrer pro-alliierten Einstellung versucht amerikanische Presse, diesen alliierten Volkerrechta
bruch mit Methoden deutscher Seekriegsftihrung zu entsehuldigen.

Wie vorerwiihnt, wird neueste militårische Entwicklung lediglich nachrichtlich
gebraeht. Politisch wohl unterriehtete amerikanische Rundfunk-Kommentatoren, offen
sichtlich ausgehend dav Oll, dass auch dieser Sehock amerikanische Neutralitåtspolitik
nicht wesentlieh åndern wird, befasst sich vielmehr mit bevorstehenden Massllahmen
fiir Evakuierung amerikaniseher Staatsangehoriger in Skandinavien, sowie mit Planen,
amerikanische Schifffart auf Grund des amerikanischen Neutralitiitsgesetzes aus Kampf
gebiet herauszuziehen und fernzuhalten.

Roosevelt und Hull riiekkehren von Woehenendfahrt im Laufe Tages, diirften iib
liche generelle Erklårung abgeben, wonach amerikanische Regierung die Ausweitung Kriegs
handlungen auf neutrale Lander verurteilt.

Unsere Unterstiitzung durch italienische Presse herauskommt hier gut.

Thomsen.
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Hergestellt in 20 Stiick

Davon sind gegangen:

Nr. l an Presse (Arb. St..)
2 - RAM.
3 - St. S.
4 - Chef AO
5 - BRAM.
6 - U. St. Pol.
7 - U. St. Recht
8 - Dir. Pers.
9 - Dg. Pol.

10 - Dir. W.
Il - Dg. W.
12 - Dg. Recht
13 - Dir. Kult.
14 - Dg. Kult.
15 - Dir. Presse
16 - Abt. Prot.
17 - Ref. Dtschl.
18 - Ref. Partei
19 - pers. Stab (Hewel)
20 - Lånderref. Pol.

105.

Telegram fra den tyske ambassadør i Washington, Thomsen, hvori han giver

supplerende underretning om den amerikanske generalstabs reaktion på

meddelelsen om det tyske angreb på Skandinavien.

9. april 1940.

Telegramm
(Geh. Ch. V.).

Washington, den 9. April 1940 18.29 Uhr.

Ankunft: den 10. April 1940 5.45 Uhr,

~T1". 594 '/Jom 9. 4. GI T I S S I11f E . Geheim!

Fii?' Ohe] des Generalstabs und LuftattacMgruppe und tiir OKW Ausland.

Besuch bei amerikanischem Generalstab nach Eingang der wichtigsten Nachrichten
Dienstag morgen und Besprechung der Lage ergab bemerkenswerte einsichtsvol1e und
sachliche dem deutschen Standpunkt gerecht werdende Beurteilung. Erklårungen deutschen
Aussenministers wurden stark beachtet. Man sprach insbesondere mit grosstem Verstandnis
von der Notwendigkeit der Sicherung der Erzzufuhr fiir Deutschland. England werde
durch Abschneiden von Erz und Holz schwer getroffen. Wiederum wårmste Bewunderung
fiir Leistungen deutscher Virehrmacht. Bei einer Besprechung leitender Generalstabsof
:!1
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fiziere mit mir iiber kiinftige Massnahmen Englands war klar zu erkennen, dass man noch
keine Nachrichten iiber in hiesiger Presse bombastisch angekiindigte Gegenmassnahmen
der Alliierten hat. Man erorterte, ob Englander eine Besetzung Islands planen und damit
die Probleme westlicher Hemisphåre beriihren konne. Uberhaupt bestand wenig Sympathie
fiir England. Sehr kiihl erwog man, wie sehr geographische Lage des Kriegsschauplatzes
sich zugunsten Deutschlands veråndert habe und welche Moglichkeit bestande, gegen die
britisehen Inseln selbst den entscheidenden Stoss zu fiihren.

Im amerikanischen Generalstab wird fiir einen solehen Fall keine Vorbeugung zwecks
Hilfeleistung an England getroffen. An meiner Berichterstattung, dass alle Massnahmen
fiir Krieg und Militårpolitik die Verteidigung der westlichen Hemisphåre vorsehe und dass
Vorbereitungen der Wehrmacht und Industrie bis jetzt nicht auf Eingreifen in den Krieg
an Englands Seite abzielen, åndert sich nichts.

Erbitte wenn moglich Nachrichten, die auf dem Wege durch Generalstab an hiesige
entscheidende Stelle gegeben werden konnen, da jede gute Orientierung durch mich sehr
wichtige Beziehungen stårken und mir Moglichkeit gibt (Gr. verst.) Propaganda der Alliier
ten im Rahmen der Heeresleitung zu bekåmpfen .

Thomsen.

Hergestellt in 5 St.

Davon sind gegangen:

Nr. lan Pol. Ig mit 3 Doppeln.
2 - R.A.M.
3 - St. S.
4 - B.R.A.M.
5 - U. St. Pol.

Dies ist Nr. 3.

106.

Telegram fra den tyske ambassadør .i Washington, Thomsen, hvori han med

deler, at det tyske memorandum til den danske og norske regering er overrakt

den amerikanske regering.

9. april 1940.

Telegramm
(Geh. Ch. Y.)

WasWngton, den 9. April 1940 5.15P Uhr.

Ankunft: den 10. April 1940 3.45 Uhr.

Nr. 595 vom 9. 4. GITO.

Auf Telegramm 355 (RAM 123) vom 9.-4.

Weisungsgemass ist Abschrift des Memorandums fiir die Daniselie und Norwegische
Regierung mit Verbalnote dem State Departement notifiziert worden.

Thomsen.
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Hergestellt in 8 Stilck.
Davon sind eingegangen:

Nr. l an R.A.M. (Arb. St.)
2 - R.A.M.
3 - St. S.
4 - B.R.A.M.
5 - U. St . S. Pol.
6 - U. St. S. Recht
7 - Min. Dir. Pers.
8 - Dg. Pol.

Dies ist Nr. 3.

107.

Telegram fra den tyske ambassadør i Washington, Thomsen, hvori han giver

supplerende underretning om den amerikanske reaktion ved meddelelsen om

det tyske angreb på Skandinavien.

9. april 1940.

Telegramm
(Geh. Oh. V.l

Washington, den 9. April 1940.

Ankunft: 10. April 1940 10.10 Ultr.

Nr. 599 vom 9. April 1940.

A uswiirtig Berlin.

Reaktion amerikanischer Kongresspresse auf Skandinavien-Entwicklungen ist
verhiiltnismiissig ruhig und gipfelt mit wenigen Ausnahmen in Kommentaren, dass Amerika
mehr Grund als je habe, sich aus Konflikt herauszuhalten und sich vor hysterischer Auf
regung zu hiiten. United Press zusammenfasst Gesamtreaktion im Senat dahin, dass
"Senatoren nicht glauben, dass neuen deutschen Kriegshandlungen offentliche Meinung
Amerikas zu amerikanischem Eintritt in Europakrieg entfl.ammen werden". Sowohl unter
Republikanern wie Demokraten fehlts nicht an Stimmen, die auf Englands Schuld an
Entwicklungen hinweisen. Senatoren Gillette und George bezeichnen deutsche Besetzung
als Gegenmassnahme gegen britische Blockade und Neutralitatsverletzung Norwegens.
Senator Conally erklårte: "Invasion wird natiirlich USA-Volk erregen, aber Friedenswille
ist zu stark, als dass es sich in Krieg hineinziehen lassen wiirde". Isolationistisch Senator
Capper erkl årte: "This development strengthens my belief that it is more than ever impor
tant for us to keep out of war we must not get dragged in under any circumstances no matter
where our sympathies lie." Senator Thomas kommentierte: "The American people have
suffered too many shocks of a similar nature to permit themselves to be stampeded into a
war by the invasion". Abgeordneten Knute Hill und Knutzon, beide norwegischer Abstam
mung, angriffen scharf Hitler, aber beide fordern Aufrechterhaltung USA-Neutralitat. Isola 
tionistischer Senator Shipstead Norwegen (sic!) nennt Alliierten und Deutschland interna
tionale Gangster, die beide Volkerrecht verletzen, hinweist aber darauf, dass England durch
Minenlegen Krise hervorrief. Gehiissigsten Kommentare kommen wie iiblich von Senatoren
King und Pepper. King erklårte: ,.Hitler und Stalin wollen nicht nur jede Spur europaisoher
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Demokratie zerstoren, sondern aueh diejenigen Nationen, in denen christliche Religion
Ausdruck findet. Deutschlands Invasion wird Sympathien aller Amerikaner erwecken,
die um Demokratie besorgt sind und wird diejenigen Volkskreise stårken, die nicht in Krieg
verwickelt werden wollen". Senator Pepper kommentierte: "This is simply another step
in steady march of Hitlerismus toward every possible conquest. There never has been such
a threat to security of world in modern times as Hitler constitutes. It simply brings shadow
of war and conquest by force nearer the shores of every peaceful country in world including
our own. There is a mad dog loose in the world and everybody may be bitten". Verschiedene
Kongressmitglieder kommentierten, dass Deutschland hritische Neutralitatsverletzung
offenbar nul' zum ersehnten Vorwand ergriffen hahe, 11m Norwegenkiiste als Flotten- und
Flugzeugbasis gegen England zu beniltzen.

Thomsen.

Hergestellt in 19 St.

Davon sind gegangen:

Nr. l an Presse Arb. St.
2 - R.A.M.
3 - St. S.
4 - Chef A.O.
5 - B.R.A.lVI.
6 - U. St. Pol.
7 - U. St. Recht
8 - Dir. Pers.
9 - Dg. Pol.

10 - Dir. W.
Il - Dg. W.
12 - Dg. Recht
13 - Dir. Kult
14 - Dg. Kult
15 - Dir. Presse
16 - Abt. Prot.
17 - Ref. Dtschl.
18 - Ref. Partei
19 - pers. Stab (Hewel)

Dies ist Nr. 3.

108.

Fortrolig rapport fra gruppefører Likus angående reaktionen indenfor uden

landske presse- og diplomatkredse i Berlin på meddelelsen om det tyske angreb

på Skandinavien.

9. april 1940.

Hat dem Herrn R. A. 1\'1:. vorgelegen. Berlin, den 9. April 1940.

Vertraulicher Bericht

Die Veroffentlichung der deutschen Erklårung zu der deutschen Besetzung Norwe
gens und Dånemarks hat heute auf die Berliner Auslandskreise einen gewaltigen Eindruck
gemacht. Man ist von diesel' Entwicklung vellig iiberrascht worden. Ahnungslos ist nach
zuverlåssigen Beobachtungen auch die norwegische Gesandtschaft gewesen, die noch ge-
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stern skandinavisehen Journalisten sagte, dass zwar durch das Vorgehen Englands eine
sehr ernste Lage entstanden sei, dass man aber in Oslo keine Erweiterung des Konflikts
erwarte. Die dånische Gesandtschaft ist weniger zuversichtlich gewesen. Gestern nachmittag
wurde dort Vertretern Kopenhagener Blåtter immerhin gesagt, dass man mit einer Beset
zung dureh Deutschland als Moglichkeit unter dem Eindruck des englisehen Vorgehens
gegen Norwegen rechnen miisse.

Vom dånisehen Gesandten ist heute einem Mitglied der schwedischen Gesandtschaft
mitgeteilt worden, dass man die Vorbereitungen zu den deutschen Truppenbewegungen im
Ostseeraum friihzeitig erkannt habe. Auch die Ausfahrt der dentaohen Transportschiffe sei
von Kopenhagen am Montag beobachtet worden. Aber gerude diese Tatsache hatte die
Kopenhagener Regierung beruhigt, da man glaubte, dass Deutschland den als sicher anzu
nehmenden Vorstoss auf Norwegen nur iiber den Seeweg vollziehen wiirde. Im iibrigen,
so wird vom dånisehen Gesandten versichert, sei die Gesandtschaft bisher von den Ereig
nissen unberiihrt geblieben. An ihrer Stellung gegentiber den deutschen Behorden habe
sich nichts geandert. Der dånische Gesandte verbirgt im tibrigen nicht seine grosse Enttåu
schung iiber die Entwicklung, die zur Besetzung seines Landes gefiihrt hat, da man sich in
Kopenhagen auf die Giiltigkeit des Nichtangriffspaktes mit dem Reich unbedingt verlassen
habe.

Von anderen d ånisehen Diplomaten. wird erklsrt, dass die Besetzung durch deutsche
Truppen den Zusammenbruch der Neubralitatspolitik des Kabinetts Stauning-Munch bedeu
te. Stauning wie Munch hatten sich jeder Allianz-Politik der skandinavisehen Lånder mit
dem Hinweis darauf verschlossen, dass ein nordisches Militiirbiindnis die Neutralitåt Diine
marks gefåhrden miisate. Nun sei D ånemark trotzdem von Deutschland militiirisch besetzt
worden. Man tibt Kritik an der unheroischen und pazifistischen Politik Dånemarks Ul den
letzten Jahren.

Norweger und Dånen sind heute aufs Tiefste deprimiert. Der dånische Verzicht auf
militårischen Widerstand wird in dånisohen Kreisen nicht einheitlich gut geheissen. Man
fiirchtet. sich um die Zukunft Dånemarks. Die feierlichen deutschen Erkliirungen vom heu
tigen Tage haben zwar offensichtlich beruhigend gewirkt. Aber d ånische Diplomaten und
Journalisten sind trotzdem besorgt, da sich nicht voraussagen lassen konne, wie das deutsche
Besatzungs-Regime in der Praxis wirksam sein wiirde. Dånische Journalisten hoffen,
dass ihre Korrespondententatigkeit fiir ihre Kopenhagener Blåtter baldigst wieder moglich
gemacht werde, damit durch die Berliner Berichte eine aufklårende und beruhigende Wirkung
in der d ånisehen Presse erzielt werden konnte. Sie hoflen alle, dass die Telefonverbindung
fiir Pressegespriiche nach Kopenhagen sobald wie moglich wieder hergestellt wird.

Ausserordentlich negativ und feindselig ist die Reaktion in amerikanischen Diploma
ten- und Joumalistenkreisen. Ein amerikanischer Journalist ist heute Morgen demonstrativ
von dem vor dem Abschluss stehenden Kauf eines Kraftwagens mit der Bemerkung zuriick
getreten, dass er wohl nioht mehr lange noch in Deutsohland bleiben werde. Die Amerikaner
wiirden wohl iiher kurz oder lang Deutschland verIassen. Von l\'litgliedern der Botschaft
wurde heute mittag beim Zusammensein mit amerikanischen Journalisten im Hotel AdIon
eine Haltung angenommen, die keinen Zweifel dariiber lssst, dass man flir die Beweggriinde
der deutschen Massnahmen nicht das geringste Verståndnis aufbringen will. Die Reaktion
bei den Amerikanern ist deshalb offensichtlich gross, weiI sie mehr noch als andere Diplo
matenkreise von dem schnellen deutschen Zugriff auf Norwegen und Dånemark absolut
iiberrasoht worden sind.

In hollandisehen und belgisehen Diplomaten- und .Iournalistenkreisen ist man heute
gleichfalls iiber die EntwickIung deprimiert. Vor allem die Hollander åussern sich vielfach
dahingehend, dass nach den letzten Erfahrungen der 24 Stunden mit einer Åufrechterhal
tung der belgisehen und hollandisehen Neutralitiit auf die Dauer kaum gerechnet werden
konnte, Von einem hollåndischen Diplomaten wird dabei eine angebliche Ausserung des
amerikanischen Gesandten lin Haag verbreitet, dass Roosevelt bei einem deutschen Angriff
auf Holland in den europaisehen Krieg auch vor Abschluss der Pråsidentenwahl eingreifen
werde.

In der belgisehen Botschaft teiIt man die hollåndische Besorgnis um die Zukunft
der NeutralitiitssteIIung beider Lander.
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Doeh befiirchtet man in dieser Botsehaft mehr eine Intervention von engliseher und
franzosischer als von deutseher Seite. Mit Spanuung erwartet man die Entwieldung der
niichsten Tage, da sie zeigen wiirden, ob vom 'Vesten ein Pressionsversueh erfolgen werde.
Der belgisehe Botsehafter, der erst gestern von einer Diplomatenkonferenz aus Briissel
zuriiekgehehrt ist, ist in sofern zuversiehtIieh gestimmt, als er naeh seinen Jetzten Briisse
ler Eindriieken von der Entsehlossenheit des Konigs und des Kabinetts i.iberzeugt ist, den
Neutralitåtskurs unter allen Umstanden fortzusetzen und zu verteidigen.

Nieht nul' in belgisehen under hollåndischen, sondern aueh in anderen fremden
Diplomatenkreisen wird zugegeben, dass die engIische Haltung den deutsehen SehJag pro
voziert und moraIiseh wie politiseh begiinstigt habe. Man bemerkt, dass der Reichsaussen
minister in seiner Erklårung vor der ausl åndischen Presse wirkungsvoll und geschickt die
Argumente aufgestellt habe, dureh die festgesteIlt wird, dass Englands Yorgehen die Varan
lassung zu den deutsehen Operationen gewesen sei. England habe einen gefiihrIichen Prå
zedenzfall geschaffen und den deutsehen Gegenstoss provoziert.

Mit Spannung erwartet man in allen Berliner Auslandskreisen die militarische Reak
tion Englands und die politische Reaktion in den Vereinigten Staaten. Man erwartet ein
Auslaufen der britisehen Streitkråfte. Die Dånen sind iiberzeugt, dass das dånische Volk
in vollkommener Disziplin die deutsehe Besatzung ertragen werde. Man reehnet damit,
dass 8tauning und Munch vollkommen loyal mit den Deutsehen zusammenarbeiten wiirden,
da sieh ein solches Verhalten als Konsequenz aus der bisherigen Politik der derzeitigen
dånisehen Regierung Deutschland gegeniiber zwangsliiufig ergebe.

L[ikus].

109.
Fortrolig rapport fra gruppefører Likus angående reaktionen indenfor uden
landske presse- og diplomatkredse i Berlin i anledning af det tyske angreb

på Skandinavien.
10. april 1940.

HaL dem Herrn R. A. M. vorgelegen.
Berlin, den 10. April 1940.

Vertraulicher Bericht

Aueh hente stehen die Berliner Auslandskreise unvermiudert unter dem starken
Eindruck der deutschen Aktion im Norden. Die schwache Reaktion in England und Frank
reich hat jenen Teil der auslåndischen Diplomaten und Journalisten enttiiuseht, der ein
energisehes militårisches Yorgehen englischer See- und Luftstreitkråfte im Nordseeraum
erwartet hat.

Diese Enttauschung zeigt sieh vor allem auch bei den diplomatisehen :Mitgliedern
der amerikanisehen Botschaft, wåhrend von dem MiIitiirattaehe nach Aussagen amerika
nischer Journalisten die Meinung vertreten werde, dass infolge der Uberrumpelung England
vorerst keine ernste Chance hatte, die neue deutsehe Stellung in Skandinavien anzugreifen.
Die Luftwaffe habe eine zu grosse Bedeutung in diesem Krieg gewonnen, als dass ihre Wirkung
vom englisehen Generalstab iibersehen werden konnte. Olme ganz erhebliehe Vorbereitung
wiirden die wertvollsten Einheiten der englisehen Kriegsflotte hochatens in gefahrlicher
Weise deutsehen Luftarigriffen exponiert werden. .

Der amerikanisohe Militårattaehe teilt im iibrigen, wie aus verschiedenen Xusserun
gen hervorgeht, mit anderen fremden Militårattachås die uneingeschriinkte Bewunderung
fiir die neue Pråzisionsarbeit des deutsehen Generalstabes bei der Besetzung Nonvegens
und D ånemarks. Diese Leistung wird heute in den Gespr åchen in Berliner Auslandskreisen
mehr gewiirdigt als gestern, als man noeh zu stark unter der politisehen Sehoekwirkung
stand, die dureh das sehnelle Handeln Deutsehlands ausgelost wurde.

Die fremden Militårattachås sind von der militarischen Kraft Deutsehlands jetzt
umso mehr beeindruekt, als sie erst am Dienstag Morgen von einer Besichtigungsreise des
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Westwalles zuriickgekebrt sind. Von ihnen wird zwar vielfach bebauptet, dass von den
Deutschen ihnen weniger gezeigt worden sei als man erwartet hatte. Aber das, was man
geseben hat, hat augenacheinlich geniigt, um ibnen den stiirksten Eindruck von der deutschen
Wehrbereitschaft zu vermitteln. FestzusteIIen ist in diesem Zuaammenhang nocb, dass
die fremden Militiirattaches halb ironiscb und balb im Ernst die Uberzeugung iiussern, das s
man sie mit Absicht in der vorigen Woche von Berlin weggescbafft habe, damit ibnen die
militårisohen Vorbereitungen DeutschIands zu dem Vorstoss in den skandinavisehen Raum
entgehen sollten. Sarkastisch steIIt man fest, dass auch diese Aktion des deutschen Gene
ralstabes gelungen sei.

In der norwegischen Gesandtschaft besteht auch heute vormittag noch grosse Un
sicherheit, da, wie von norwegischen Diplomaten anderen Mitgliedern des Diplomatisehen
Corps gesagt wird , mit der Regierung in Norwegen keine geniigende Verbiudung bestehe.
Herr Quisling, der nach Meldungen des Deutschen Nachrichtenbiiros eine neue Regierung
gebiIdet haben solI, wird schroff abgelehnt. Norwegische Diplomaten bezeichnen diesen
Mann in Gespriichen mit anderen auslandischen Missionschefs als eine Kreatur der deutschen
Besatzungabehorden. Man versichert, dass der Konig diesen Mann niemals mit der Regie
rungsbiJdung betrunen wiirde und dass er vom norwegischen Volk nahezu einmiitig abge
lebnt werde. Im Diplomatisehen Corps wird auf Grund dieser Auskunft Quisling als der
norwegische Kuusinen bezeichnet.

Im iibrigen haben auslåndische Beobachter indessen den Eindruck gewonnen, dass
sowohl in der norwegischen wie in der dånisehen Gesandtscbaft die Stimmung ruhiger ge
worden sei. Dazu habe offenbar, wie man meint, das bisher korrekte Verhalten der Deutschen
beigetragen. In dånisehen Diplomaten- und Journalistenkreisen hålt die Missstimmung
gegen Stauning-Munch an, aber gerade bei solchen, die nicht ein besonders positives Verh ålf»
nis zu Deutschland haben, Von ihnen ist effenbar eine intraneigentere Haltung der derzei
tigen dånisehen Regierung gegeniiber der deutschenBes etzung erwartet worden.

In den Missionen der siidosteuropaischen Lander - abgeseben von der ungarisehen
und im gewissen Grad auch von der jugoslawischen Gesandtschaft - ist augenscbeinlich
die Schreckwirkung iiber den deutschen SchIag im Norden grosser als die Bewunderung.
Die Diplomaten aus diesen Missionen sind zwar offensichtlich åusserst vorsichtig, ihre Stim
mung erkennen zu lassen, aber wie auch aus SchiIderungen der Journalisten dieser Lauder
bervorgeht, ist man keineswegs von der deutschen Haltung begeistert.

In der italienisehen Botschaft wird gegeniiber anderen AngehOrigen des Diplorna
tischen Corps die deutsche Haltung gerechtfertigt. Dort wird England die Schuld zugeschoben,
die Entwickiung im Norden selbst provoziert zu haben. Mehr noch als gestern wird heute
iiberhaupt in fremden Diplomaten- und Journalistenkreiseu die Meinung vertreten, dass
Eugland nichn uur eine schwere Schlappe erlitten habe, sondem durch seine zieIlose Politik
deu Deutschen die Erweiterung ihrer Macbtbasis nach dem Norden hin geradezu erleichtert
und begiinstigt hiitte. Die kritische Stimmung gegeniiber England ist unbescbadet der Stim
mungen gegeniiber Deutschland in den Berliner Auslandskreisen durch die Ereignisse der
letzten Tage gewachsen.

L [ikus].

110.
Fortrolig rapport fra gruppefører Likus angående en gruppe udenlandske

pressefolks besøg i Danmark efter okkupationen.

13. april 1940.

Hat dem Hen'n R. A. l\I. vorgelegen. Berlin, den 13. April 1940.

Vertraulicher Bericht

Der Besuch einer Gruppe Berliner Auslandskorrespondenten unter Leitung des Herrn
Dr. Rasche von der Presseabteilung des Auswartigen Amtes in Dånemark ist von grosser
Wirkung gewesen. An ihm waren vor allem die wichtigsten amerikanischen Journalisten
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beteiligt, die gern mitgingen, weil sie von ihren heimischen Redaktionen standige Anfragen
iiber die Lage im Norden erhielten. Ihre Berichte sind daher mit umso grosserem Interesse
aufgenommen worden, als die Kopenhagener Vertreter der amerikanischen Agenturen und
Zeitungen seit der Besetzung mit ihren Gespråchen nicht mehr durchgekommen sind.

Die Teilnehmer an der Fahrt sind, wie sich aus personliehen Gespråchen mit ihnen
ergibt, iiber ihre Eindriicke und Beobachtungen sehr befriedigt. Sie åussern ihre Genugtuung
dariiber, dass sie nicht nur bei den Deutschen in Kopenhagen einen guten Empfang gehabt
hatten, sondern vor allem dariiber, dass sie mit der denkbar grossten Freiziigigkeit ihre
Informationen in Kopenhagen sammeln konnten.

Die Auslandsjournalisten sind erstaunt iiber das reibungslose Zusammenwirken
zwischen Deutschen und Dånen sowie iiber die Atmosphåre der Loyalitåt, die zwischen beiden
Seiten besteht.

Vor allem die Amerikaner geben zu, dass sie gånzlich andere Vorstellungen gehabt
hatten und dass sie iiber die freundliche Haltung der dånisehen Bevolkerung gegeniiber den
deutschen Soldaten verwundert seien. Einen starken Eindruck machte auf die Anslånder
die Personliohkeit des deutschen Oberbefehlshabers in Dånemark, General Kaupisch. Seine
Ausfiihrungen haben iiberzeugend gewirkt. Die wohlmeinende Einstellung der dentschen
Militars ist den Auslåndern deutlich geworden, die auch von Dånen der verschiedensten
Bevolkerungsschichten die Beståtigung dafiir erhielten, dass der deutsche Soldat in Dåne
mark moralische Eroberungen bereits gemacht habe, nachdem sich die Bovelkerung von
dem ersten Schrecken iiber den plctzlichen Einmarsch der Deutschen erholt hat.

Es kann festgestellt werden, dass die Auslandskorrespondenten durch die Reise ein
ganz anderes Bild von den wirklichen Verhaltnissen gewonnen haben als es vorher unter
dem Einfl.uss der englisehen Rundfunkpropaganda vorhanden war. Lochner meinte, eine
bessere Propaganda fiir die Rechtfertigung des deutschen Vorgehens in Dånemark hatte
nicht gemacht werden konnen, als die Veranstaltung dieser Reise und die Art, wie sie durch
gefiihrt wurde. Deuel von den "Chicago Daily News" sagte zu einem anderen Auslandskorre
spondenten, der Reichsaussenminister habe mit der Veranlassung dieser Reise nach Dåne
mark der englisehen Propaganda einen båsen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn
wahrheitsgemåaa miissten die amerikanischen Journalisten in ihren Berichten genau das
alles dementieren, was Rundfunk und Presse in England bisher iiber die Lage in Dånemark
verbreitet hatten.

Auf Anregung von Dr, Rasche wurde am zweiten Besichtigungstage ein Besuch an
der Kiiste des Kattegat unternommen. Kopenhagen war voll von Geriichten - zweifellos
vom englischen Propagandadienst in Umlauf gesetzt - dass die deutschen Seestreitkrafte
im Kattegat in einer schweren Seeschlacht empfindliche Verluste erlitten hatten. Gespannt
fuhren die Journalisten an die Nordkiiste von Seeland, um Spuren dieses grossen Seegefechts
festzustellen. Sie sahen nichts, und sie horten nichts. In zwanglosen Unterhaltungen mit
Dutzenden von dånisehen Fischern und Landleuten konnten sie nur erfahren, dass niemand
von den Einheimischen auch nur das Geringste von einem Seegefecht gehort hatte. Ein
gliicklicher Zufall woilte es, dass unmittelbar nach der Befragung der dånisehen Ortsein
wohner in einem Gasthaus, wo man eine Erfrischung zu sich nahm, der englische Sender abge 
hort wurde. Er berichtete iiber den gewaltigen englisehen 8eesieg im Kattegat und behaup
tete, ein deutsches Munitionsschiff sei mit furchtbarer Detonation in der vorherigen Nacht
in die Luft gesprengt worden. Diese Mitteilung wurde je nach Einstellung des einzelnen
Auslandskorrespondenten mit gezwungenem oder ironischem Låcheln aufgenommen.

Die Haltung des deutschen Soldaten in Dånemark hat schJiesslich auch noch dazu
beigetragen, die Auslander sichtlich zu beeindrucken. Manche von ihnen gestanden frei
miitig, dass es vielleicht die eindrucksvollste Fahrt gewesen sei, an der sie in letzter Zeit
teilgenommen hatten.

L [ikus]
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111.

Statssekretær W oennanns referat af en samtale med den jugoslaviske minister

i Berlin om den tyske aktion i Skandinavien.

10. april 1940.

Berlin, den 10. April 1940.

Der Jugoslawische Gesandte ii.usserte sich heute verståndnisvoll zu den Ereignissen
in Dånemark und Norwegen. Er fragte nach der Aufnahme, die unser Vorgehen in Moskau
und Rom gefunden habe. Ich habe ihm gesagt, dass sowohl Molotow wie der Duce nach den
Berichten unserer Botschafter vollstes Verståndnis gezeigt hatten.

(gez.) Woermann.

RAM
St. S.
Dg. Pol.
Pol. VI

112.

Telegram fra den tyske minister i Stockholm, prins af Wied, med referat af
hans forhandlinger med udenrigsminister Giinther i løbet af 9. april 1940.

10. april 1940.

Telegramm
(Geh. Oh. V.)

Stockholm, den 10. April 1940 1.00 Uhr.
Ankunft: den 10. April 1940 7.05 Uhr.
Nr. 409 flom 9. 4. GITISSIMEI

Nur als Verschlusssache zu behandeln.

Geheim zu haUenI

AufTelegramm vom 9. Nr. 278 (RAM 128) sowieErlassdes ReiohsauBBenminiBters
vom 7. d. Mts. und unter Bezugnahme auf zwei telefonisohe Meldungen an
Ministerbiiro von heute friih .

Schwedischer Aussenminister empfing mich heute 5 Uhr morgens hiesiger Zeit.
Auf meine gemåBS Nummer 2 des angezogenen Erlasses abgegebene Erklårung zeigte er
besonderes Interesse fiir Zusicherung, dass schwedisches Territorium oder Hoheitsgewåsser
durch deutsche Massnahmen auf keinen Fall beriihrt werden, Um 7 Uhr hiesiger Zeit aus
fiihrte ich ebenfalls personlich bei Aussenminister Giinther auftragsgemåss Ziffer 3 Erlaases.
Giinther erklårte, er konne von sich aus keine Antwort erteilen; schwedisches Kabinett
werde um 10 Uhr zusammentreten.

Zu Nr. 1libergebener Notiz åusserte er, er nehme an, dass bereits in Vorbereitung
begriffene schwedische militårische Massnahmen wohl nicht gemeint seien (Marineattache
hat am 8.4. um 10 Uhr Ohef der Marineleitung in Wehrministerium nach Bedeutung Ver
lautbarung Verteidigungsstabes 8.4. gefragt. Antwort lautete, es handele sich um Ver
starkung des Eskortewesens innerhaJb schwedischer Hoheitsgewåsser durcb Hilfskriegsschifle
und Flugzeuge).
25
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Ferner fragte Giinther, ob Deutsohlands SteIlung zu Schweden durch etwaige Ereig
nisse in Dånemark und Norwegen eine Anderung erfahren konnte! Ich verwies auf meine
miindliche Mitteilung gemsse Nr. 3, letzter Satz Erlasses vom 7. April.

Auf telephonische Weisung Reichsaussenministers von heute nachmittag aufsuchte
ich Giinther um 17 Uhr hiesiger Zeit, um Antwort schwedischer Regierung auf heutige
Demarche entgegenzunehmen. Giinther informierte mich iiber Inhalt noch nicht fertig
gestelIter Note und ubersandte mir diese gegen 18 Uhr. Note hat in Dbersetzung folgenden
Wortlaut:

"Herr Gesandter, gemåss Auftrages Ihrer Regierung haben Sie mir heute eine Auf
zeichnung iiberreicht, die gewisseErsuchen enthålt, die Ihre Regierung in der gegenwårtigen
Lage gegenliber der schwedischen Regierung zu erheben sich veranlasst gesehen hat.

Gleichzeitig haben Sie mitgeteilt, dass keine Absicht besteht, Schweden in irgend
einer Weise in die militårischen Massnahmen hineinzuziehen, die gegenliber Dånemark
und Norwegen flir notwendig befunden worden sind.

Unter Bezugnahme hierauf habe ich die Ehre Ihnen folgende Antwort mitzuteilen:
Die schwedische Regierung beabsichtigt, an der Neutralitåtspolitik festzuhalten,

die sie schon mehrmals wåhrend des gegenwårtigen Krieges erklårt hat. Sie muss sich voIle
Freiheit vorbehalten, alle solche Massnahmen zu ergreifen, die zur Bewahrung und Vertei
digung dieser Neutralitat als notwendig erachtet werden.

Unter Unterstreichung dieser Haltung und dieser Handlungsfreiheit mochte die
Schwedische Regierung mitteilen, dass sie nicht die Absicht hat, irgendwelche derartigen
Massnahmen zu ergreifen, wie sie unter Punkt 1 Ihrer Aufzeichnung erwahnt werden.
In der Frage der iibrigen Punkte derselben Aufzeichnung hat die Schwedische Regierung
ebensowenig die Absicht, irgend etwas zu unternehmen, was etwa Anlass zu einem Kon
flikt zwischen den beiden Regierungen geben konnte,

Empfangen Sie, Herr Gesandter. die Versicherung meiner ausgezeichneten Hoch
achtung.

Gezeichnet Christian Gunther."

Wortlaut Note in Abschrift und Ubersetzung abgeht morgen mit Kurier Flugzeug.

Wied.

113.
Statssekretær W oermanns meddelelse om, at den italienske ambassade i Berlin

holdes fortsat underrettet om begivenhedernes udvikling i Skandinavien.

10. april 1940.
Berlin, den 10. April 1940.

Botschafter A t t O l i c o bat mich gestern unter Berufung auf eine ihm vom Herrn
Reichsaussenminister telefonisch gemachte Zusage, Botschaftsrat Zamboni iiber die Ereig
nisse im Norden fortlaufend zu unterrichten.

Ich gebe dementsprechend Herrn Zamboni, der 2-3 mal am Tage bei mir erscheint,
fortlaufende Informationen.

Ich habe ihn auch vertraulich davon unterrichtet, dass wir Schweden gegenliber
gewisse Wiinsche geåussert hatten, die sich nicht auf eine Besetzung bezogen und dass
Schweden sioh zwar bis zu einem gewissen Grade Handlungsfreiheit vorbehalte, in der
Sache aber unsere Wiinsche angenommen habe.

(gea.) Woermann.
RAM
St. S.
Dg. Pol.
Pol. VI
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114.

Renthe-Pink indberetter telegrafisk, at general v. Kaupisch er ankommet, og
udbeder sig ordre om militærattacheernes forhold til gesandten.

10. april 1940.

Telegramm
(Geh. Oh. V.)

Kopenhagen, den 10. April 1940 13.40 Uhr.
Ankunft den 10. April 1940 16.30 Uhr.
Nr. 280 vom 10. 4. OITISSIMEI

Befehlshaber deutscher Streitkrafte in Dånemark General der Flieger Kaupisch,
heute eingetroffen. Damit ist die vorlåufige Sicherstellung militarischer Belenge gesichert,
zu deren Durchfiihrung mir General Rimer zugeteilt wurde. Ich bitte um Weisung, ob seine
Zuteilung damit ihr Ende gefunden hat. (Ziffer 3 des Schreibens des O. K. W. vom 2. April).
Ferner bitte ich um Bestatigung, dass die Waffenattachees mir nach wie vor unterstehen,
auch wenn sie fiir den in Ziffer 3 der Anlage 2 des obenbezeichneten Schreibens vorgesehenen
Aufgabenkreis dem Militar-Befehlshaber unterstehen. Auch wird erforderlich sein, dass
anstelle des bisher in Stockholm residierenden Militarattachees, Generalmajor von Uth
mann, ein neuer Militarattachee im gleichen Rangordnung und Sitz in Kopenhagen der
Gesandtschaft zugeteilt wird.

Renthe-Fink.
Hergestellt in s St.
J)avon sind gegangen:

Nr. l an Pol. l g mit 3 Doppeln
2 - R.A.M.
3 - St. S.
4 - B.R.A.M.
5 - U. St. Pol.

Dies ist Nr. 3.

115.

Telegram fra Renthe-Fink, hvori han anmoder om nærmere ordre med hensyn
til sin personlige stilling, efter at okkupationen er fuldført.

10. april 1940.

Nur als Versehlusssaehe zu behandeln.
Telegramm

(Geh. Oh. V.)

Kopenhagen, den 10. April 1940 13.30 Uhr.
Ankunft: den 10. April 1940 16.30 Uhr.

Nr. 281 vom 10. 4. OITI8SIMEI

Fur Reichsminister.

Nachdem die militiirischen Operationen abgeschlossen waren, diirften fur die weitere
Behandlung der sich jetzt ergebenden Fragen politische Gesichtspunkte massgebend sein.
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Diese hinweisen darauf, dass die d ånische Unabhangigkeit, soweit dies irgendwie mit
militårischen Belangen vereinbar ist, nacli aussen gewahrt bleibt. Dies ist wiinsehenswert
und moglich, naehdem zur Zeit weder ein Widerstand der danisehen Regierung noeh des
danisehen Staatsoberhaupts vorhanden ist. Die verstårkte Zusammenarbeit mit Regierung
und Konig dureh die bisherigen aussenpolitisehen Organe muss in der Welt werbend
wirken und iiberhaupt die Zusammenarbeit mit den Dånen erleiehtern.

Es erseheint mir daher erforderlieh, dass die Zuståndigkeit des Auswårtigen Amts
bei den sieh jetzt im Verhåltnis Deutsehland-Dånemark ergebenden Fragen gewahrt und
ausdriieklieh festgelegt wird. Um dieses zu ermoglichen muss

1.) mein Verhåltnis zu dem militarischen Befehlshaber von vorneherein einwandfrei
gcregelt sein, Ieh bitte mich deshalb mit Weisung zu versehen, dass ieh in meiner Eigen
schaft als Gesandter und Bevollmåchtigter des Reichs, dessen hochster Vertreter bei der
Dånisehen Regierung bin, woraus sieh namentlieh ergibt, dass ich vor dem militårischen
Befehlshaber rangiere und dass mir ferner obliegt. diesen bei Konig und Regierung ein
zufiihren.

Was die Gestaltung meines sonstigen Verhåltnisses zu dem militarischen Befehlshaber
an1angt, so ist weiter erforderlieh, dass naeh Absehluss der militårischen Operationen sieh
die Kompetenz des militårischen Befehlshabers lediglieh auf die sich aus der Sieherung und
Verteidigung des Landes sich ergebenden Aufgaben erstreekt, wahrend såmtliche anderen
Aufgaben politischer und sonstiger nichtmilitårischer Natur zu meiner ausschliessenden
Zuståndigkeit gehoren. In diesem Sinne hat sich bereits das Oberkommando der Wehrmaeht
in seinen Anordnungen (vergl. Anlage 4 Absatz Ziller 2 ZUlU Schreiben des OKW vom 2.
April, mir mit Instruktion am 7. April zugegangen) ausgesproehen, ieh bitte mich aueh
von seiten des Auswartigen Amts mit einer Weisung diesen Inhalts zu versehen.

Renthe-Fiok.

Verteilt:
Chef A. O.
U. St. S. Pol.
U. St. S. R.
U. St. S. Habicht
Bots. Ritter
Dir. W.
Dir. Kult.
Chef Prot.
Dg. Pol.
V. L. R. Hewel

116.
Renthe-Fink fremsender den danske regerings note indeholdende protest mod

den tyske okkupation.

10. april 1940.

Telegramm
Kopenhagen, den 10. April 1940.
Ankunft den 11. April 1940 3.40 Uhr.
Nr . 286 vom 10. 4.

A uswiirtig Berlin.

A uch. lur PresseabteiZung und Geheimrat von Grundherr.

Aussenminister Munch hat mir heute folgeride Note iibersandt: "Herr Gesandter. Die
Koniglich Dåniselie Regierung hat sich mit dem Inhalt der mir heute morgen von Ihnen
iibermittelten Schriftstiicke bekannt gemacht, Sie hat davon Kenntnis genommen, dass das
Betreten des d ånisehen Bodens von deutschen Truppen nicht in feindseliger Gesinnung er
folgt ist sowie dass die Deutsche Reichsregierung nicht die Absicht hat, durch ihre Mass-
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nahmen die territoriale Integritåt und politische Unabhångigkeit des Konigreichs Dånemark
jetzt oder in der Zukunft anzutasten. Nach Empfang dieser Mitteilung hat sioh die Dåni- .
sche Regierung in der gegebenen Lage dazu entschlossen, die VerhaJtnisse hier im Lande
unter Beriicksichtigung der erfolgten Besetzung zu regeln. Sie erhebt jedoch gegen diese
Verletzung der Neutralitåt Dånemarks ihren ernsten Einspruch. Genehmigen. Sie, Herr
Gesandter, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hocbachtung. Munch."

Renthe-Fmk,

Hergestellt in 19 St.
Davon sind gegangen:

Nr. l an Presse (Arb. St.)
2 - R. A. M.
3 - St. S.
4 - Oh. A. O.
5 - B. R. A. M.
6 - U. St. Pol.
7 - U. St. Recht
8 - Dir. Pers.
9 - Dg. Pol.

10 - Dir. W.
11 - Dg. W.
12 - Dg. Recht
13 - Dir. Kult
14 - Dg. Kult
15 - Dir. Presse
16 - Abt. Prot.
17 - Ref. Dtschl.
18 - Ref. Partei
19 - pers. Stab (Hewel)

Dies ist Nr. 3

117.

Mskrift af beretning om den 198. infanteridivisions landgang i Gedser og
fremrykning over Falster og Sjælland.

IO. april 1940.

Abt. Buck.
AlJschrift !

O. U. Vordingborg, 10. 4. 40

Der 198. Inf. Division.

Bericht iiber den Einsatz am 9. 4. 1940.

Versammlung im Ausladegebiet erfolgte planmåssig. VerschifEung auf "Mecklenburg"
(1. Transport) und "Schwerin" (2. Transport) vollzog sich nach vorher festgelegtem Plan
trotz des ungewohnten Transportmittels unter raseher Behebung aller auftauchenden
Schwierigkeiten und tatkråftig unterstiitzt durch Stab Oberst von Webern und die Trans
portkommandantur Schwerin.

1.00 Uhr: Befehlsansgabe an Bord der "Mecklenburg" an die Fiihrer der Einheiten des
l. Transportes. Grosse Spannung erfiillte alle Teilnehmer, dazu kam eine
offensichtliche, helle Begeisterung, als das Wo und Wie des Unternehmens
bekannt gegeben wurde.
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Anlage l (Abt. Befehl fiir den Einsatz am 9.4.40 siehe Aniage. Der Befehl geht von der
l Voraussetzung aus, dass die Landung in Gedser ohne Feindwiderstand erfolgt.']

3.00 Uhr: Abfahrt in Warnemiinde.

ab 4.30 Uhr: Alles in veller Deckung und landebereit. Die Leuchtfeuer von Gedser werden
immer deutlicher sichtbar, Die Spannung steigert sich. Im Vorderschiff sind
die Stosstrupps fiir die ersten Aufgaben an Land bereitgestellt, im Trieb
wagen liegt ein Zug (ebenfalls Stosstrupps) auf dem Boden. Alle Kraftfahr
zeuge sind besetzt, grosstenteils zum Schutz gegen Sicht von Land her mit
Planen vollig iiberdeckt.

5.15 Uhr: senkt sich ganz langsam die Landebrlicke.

5.20 Uhr: Die Stosstrupps stiirzen aus der "Mecklenburg" heraus, der Triebwagen
setzt sich in Bewegung, etwa 30 Motoren fangen an zu rattern.
Dicht hinter dem Triebwagen fahren die Krader der Sicherung an Land, es
folgt langsam ein Kraftfahrzeug hinter dem andern. Und nun jagen, auf der
Landstrasse angekommen, die Kråder und P[erson]k[raft]w[agen] ohne
Rlicksicht auf Abstånde, - jeder Fahrer nur mit dem Ziel: Die Briicken
bei Vordingborg - durch dånisches Land, wo alles noch in tiefem Schlafe
liegt. Ihnen folgen die Radfahrer. Eine lange, auf viele Kilometer sich hin
ziehende, oft und unregelmassig unterbrochene, gegen Polizeiverordnungen
und Militårische Marschordnung verstossende Kolonne rast iiber die Auto
strasse Gedser-Kopenhagen.

6.15 Uhr: haben die Sicherungsfahrer Masnedsund erreicht, ihnen folgen dicht auf die
Fahrzeuge des Stabes und der vordersten Teile des 3./M.G.Bt!. 13 (mot).
Zur gleichen Zeit kommen von Osten her die Fallschirmjager angeflogen und
landen nach einer grossen Schleife um 6.20 Uhr auf Masnede.
Nirgends zeigt sich ein dåniseher Soldat. Erst gegen 6.30 Uhr sieht man
einzelne Soldaten, offenbar alarmiert, eiligst auf Fahrradern nach Vordingborg
fahren. Mit den zuerst eingetroffenen Teilen wurde sofort ein Briiokenkopf
nordl. Masnedsund gebildet, der mit seinen vordersten Teilen bis in den Slid
und Westrand von Vordingborg heranreichte. Krad-Aufklårung in die Stadt
wurde vorgetrieben.

6.45 Uhr: war der Brlickenkopf gefestigt. Der Rgts.-Adjutant, Hauptmann Dr. Klemm,
wird nach Vordingborg als Perlamentår entsandt mit dem Auftrag, von dem då
nischen Militårbefehlshaber die Ubergabe der Garnison zu verlangen. Die mit
grossem Geschick und Takt und vollem Erfolg geleiteten Verhandlungen
wurden von mir um 7.45 Uhr in kurzen Verhandlungen fortgesetzt und zum
Abschluss gebracht. - Ergebnis siehe Anlage.
Die ausserst vornehme, militårisch vorbildliche Art des Standortåltesten
von Vordingborg, Oberst Harrel, Kommandeur des Inf. Rgt. 5, sowie aller
beteiligten dånisohen Offiziere sei erwåhnt.
Mit Bildung des Brlickenkopfes wurde sofort Kradaufklårung bis in Linie
Pråstd - Vr. Bgesbaerg und nach Naestved vorgetrieben. Sie ergab, dass im
Raume Skibinge - Baarse - Lundby - Gruralose iiberall kleinere und groseere
Abteilungen bewa:f!net angetroffen wurden. Es handelte sich um in den vielen
GehOften zerstreut liegende danische Einheiten in Stårke etwa l Btl. und l
Batterie, die sich auf ihre Alarmplåtze begaben. Widerstand wurde nirgends
geleistet. Die Abteilungen wurden entwaffnet. Das gleiche gilt flir eine in
Naestved liegende Schwadron. In Vordingborg selbst liegt l Rgt. Stab und
l Btl., die ebenfalls entwaffnet wurden.

8.15 Uhr: Nach Abschluss der Ubergabeverhandlungen wurde der Brlickenkopf mit
den mot, 'I'eilen der Abt. Buck etwa 500-1000 m um Vordingborg herum
vorgeschoben. Fallschirmjager verstårkt durch l S.M.G.-Zugund 2 Pakgeschlitze
iibemshmen gleich naoh Landung Briicken- und Eisenbahnsicherung. Fort
Masnedo bestiickt mit 4 = 15 cm. Kanonen, Front nach der See, und 2 =
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15 cm. 1\'Iorsern in drehbaren Tiixmen (360°) wurden kampfl.os von den Fall
schirmj ågern besetzt. Im Fort befanden sich 2 in der Bedienung von Ge
schiitzen unausgebildete dånische Marinesoldaten.

8.15 Uhr: Eintreffen der Radfahrschwadron. Die Schwadron wurde nach Baarse vor
geschoben und hatte bis in Linie Fakse Ladeplads - Fakse - Kongsted 
Holme Ostrup - Naestved aufzuklåren. Feindbewegungen wurden nirgends
festgestellt.
Mit Eintreffen der weiteren Teile der Abteilung wurde die Briickenkopfstellung
verdichtet.

Es trafen ein:
8.30 Uhr: Il. Kompanie

11.00 Uhr: Stab III. Btl. und 12. Kp.
11.20 Uhr: 1./Pi.Btl. 235. Sie iibernahm Briickensicherung (verst. durch l S.M.G. Zug

und 2 Pak-Geschiitze).
Fallschirmj åger wurden entlassen.

Eintre:ffen: 9. Kompanie.
14.10 Uhr: Eintreffen l Zug 10. Kp.
16.20 Uhr: Eintre:ffen 2 Ziige IO. Kp.

Diese beiden Ziige hatten von der Landung bis zum Eintre:ffen nicht zur
Vorausabteilung gehOrender Teile in Gedser dort den Erd- und Luftschutz
iibernommen. Aufgabe ging an II./J.R. 308 iiber.
Alle Teile der Abteilung haben ihr Bestes flir das Gelingen der Unternehmung
hergegeben. Die Einsatzfreudigkeit und die gezeigten Leistungen verdienen
Anerkennung.

gez. Bock.

FUr die Richtigkeit der Abschrift:
lOotz.

Hauptmann i. G.

1) Det omtalte bilag er ikke påtruffet.

118.
Telefonbesked fra Renthe-Fiak, at Christian X har modtaget

general v. Kaupisch i audiens.
11. april 1940.

Berlin, den 11. April 1940.

Der Bevollmåchtigte des Reiches, Gesandter von Renthe-Fink, hat heute eine
Audienz beim Konig gehabt, in der er dem Konig den Befehlshaber der deutschen Truppen,
General der Flieger V. Kaupisch, vorgestellt hat.

In der Audienz waren anwesend: der dånische Kronprinz und der Ministerpråsident
Stauning.

Anschliessend wurde General der Flieger V. Kaupisch Ihrer MajestÆt der Konigin
vorgestelIt. Der Konig war sehr erfreut iiber die Mitteilung, dass die Garde weiter zu seiner
Verfiigung stehen wiirde. Der Konig spraoh wiederum die Hoffnung auf ein gutes Verhaltnis
zwischen den deutschen Truppen einerseits und der dånisehen Bevolkerung andererseits aus,

gez. Erich Kow:dt.
Verteiler:

l) St.S.
2) U.St.S.Pol.
3) U.St.S.R.
4) VLR Schmidt (Presse)
5) Dg.Pol.
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119.

Meddelelse fra rigsudenrigsministeriet til Renthe-Fmk, at den danske konge

kan beholde sin garde.

Berlin, den 11. April 1940.

Diplogerma
Kopenhagen

Nr. 317.

11. april 1940.

RAM
St. S.

Telegramm i. Ziff.
(Geh. Oh. V.)

zu Pol. VI .

Auf telefonisehen Bericht vom 9. April ohne Nummer.
Bitte Konig entweder personlich oder auf geeignetem Wege mitteilen dass sein

Wunseh auf Beibehaltung seines Bataillon Garde erfiillt wird. Der militårisohe Befehlshaber
hat entspreehenden Befehl erhalten.

Weizsiicker.

Vermerk: Ioh habe die Angelegenheit weiaungsgemåss mit OKW (Kpt. Biirkner) besproehen.
Die militsrisehen Stellen haben keine Bedenken.

120.

Meddelelse fra den tyske ambassadør i Moskva, v. Schulenburg, om de følger,

som den tyske aktion i Skandinavien har haft for forholdet mellem Tyskland og

Rusland.

11. april 1940.

Tbg.-Nr. A/1833/40. M08kau, den 11. April 1940.

Aufzeichnung.

Seit einiger Zeit haben wir bei der Sowjet-Regierung einen deutlichen Umsehwuug
zu unseren Ungunaten feststellen milssen. Auf allen Gebieten sind wir plotalich auf zum Teil
vellig unnotige Widerstånde gestosaen; selbst in kleinen Dingen wie Passvisen hat man ange
fangen, Sehwierigkeiten zu maehen; die vertragsmaæig zugestandene Herauagabe der von
den Polen ins Gefångnis gesteekten Volksdeutsehen ist nieht zu erreiehen gewesen; dia
Ausweisungen der seit langem in sowjetisehen Gefångnissen sitzenden Reiehsdeutschen baben
plotzlich gestoekt; die Sowjetregierung hat ihre bereits gegebenen Verspreehungen betreffend
die unsere Marine interessierende "Basis Nord" auf einmal suruckgezogen uaw. usw, Diese
iiberall bemerkbaren Wideratånde haben ihren Hohepunkt in der Einstellung der Petroleum
und Getreidelieferungen an uns gefunden. Am 5. d. M. habe ich eine lange Unterredung mit
Herrn Mikojan gehabt, bei der der Volkskommissar sehr ablehnend gewesen ist. Ich habe
die grosste Millie aufbieten miiasen, um ihn wenigstens zum teilweisen Naehgeben zu
bewegen.

Wir haben uns vergeblieh gefragt, was wohl der AnIass fiir den plotzlichen Stimmungs
weohsel bei den SowjetbehOrden sein konnte, Es war dooh gar niehts "paasiert" ! Ich bin
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auf die Vermutung gekommen, dass das ungeheure Gesehrei unserer Feinde und ihre schwe
ren Angriffe auf die Neutralen - darunter insbesondere auf die Sowjet-Union selber - und
auf die Neutralitat iiberhaupt nieht ohne Eindruek auf die Sowjetregierung geblieben sind,
dass sie geflirehtet hat, dureh die Entente zu einem grossen Kriege gezwungen zu werden,
zu dem sie nieht fåhig ist, und dass sie aus diesem Grunde alles hat vermeiden wollen, was
den Engl åndem und Franzosen den Vorwand håtte geben konnen, der Sowjet-Union
unneutrales Verbalten oder gar Parteinahme fiir Deutsehland vorzuwerfen. Mir ist es
ersehienen, ais ob bereits der sehnelle Abbrueh des finnisehen Krieges aus åhnlichen Erwå
gungen erfolgt ist. Natiirlich ist irgend em Beweis fiir diese Vermutungen nieht zu erbringen
gewesen. Immerhin hatte sieh die Lage BO zugespitzt, dass ieh besehlossen hatte, Herrn
Molotow aufzusuehen, diese Dinge mit ihm zu bespreehen und nach dieser Unterredung das
Auawårtige Amt zu verståndigen. Deshalb hatte ich bereits am 8. d. M. gebeten, Herrn
Molotow aufsuehen zu diirfen, d. h. vor den skandinavischen Ereignissen. De facto ist der
Besueh bei Herrn Molotow erst am 9. vormittags, d. h. nach unserer skandinavisehen Aktion
zustandegekommen. Bei dieser Unterredung hat sich herausgestellt, dass die Sowjetregierung
von neuem total umgesehwenkt hatte. Plotzlich ist die Einstellung der Petroleum- und
Getreidelieferungen als ; Ubereifer untergeordneter Organe" (Herr Mikejan ist Stellvertre
tender Pråsident des Rates der Voikskommissare, also die hochste Sowjet-Personlichkeit
nach Herrn Molotowl) bezeiehnet worden, die sofort abgestellt werdeu wiirde. Herr Molotow
war die Liebenswiirdigkeit in Person, ging bereitwiJligst auf alle unsere Besehwerden ein
und verspraeh Abhilfe. Er hat - und zwar von selbst - eine Anzahl uns interessierender
Punkte angesehnitten und deren Erledigung im positiven Sinne mitgeteilt. Ich muss ehrlieh
sagen, dass ieh iiber den Weehsel vollig verbliifft gewesen bin.

Meines Eraehtens gibt es fiir diesen Umsehwung nur eine Erklårung: unsere skandi
navische Aktion muss der Sowjet-Regierung eine ungeheure Erleiehterung gebraeht, ihr
sozusagen einen Stein von der Brust gewålzt haben. Worin ihre Sorgen bestanden haben,
ist wiederum nieht mit Sieherheit festzustelleu. Ich vermute folgendes: Die Sowjet -Regie
rung ist stets ganz ausserordentlieh gut unterriehtet. Wenn die Englander und Franzosen
beabsiehtigt haben, Norwegen und Sehweden zu besetzen, so kann mit Sieherheit angenom
men werden, dass die Sowjet-Regierung diese Plane gekannt hat. Sie haben ihr offenbar
einen furehtbaren Sehreeken eingejagt. Die Sowjet-Regierung hat die Englander und Fran
zosen bereits an den Ufern der Ostsee erseheinen und die finnisehe Frage, wie Lord Halifax
angekiindigt hatte, wieder aufgerollt gesehen; endlieh ais grossten aller Sehreeken: die Gefahr,
in einen Krieg mit zwei Grossmiiehten hineingezogen zu werden. Diese Angst ist ihr effenbar
dureh uns genommen worden. Nur so lasst sieh die vellig verånderte Haltung des Herrn
Molotow verstehen. Der heutige lange und auffallende Artikel in den "lswestija" iiber unsere
skandinavisohe Aktion - er ist Ihnen bereits teIegrafiseh zugegangen - klingt wie ein
einziger Sehrei der Erleiehterung. Jedenfalls aber ist wenigstens im Augenbliek hier wieder
"alles in Ordnung" und unsere Angelegenheiten laufen so, wie sie laufen sollen.

(gez.) Schulenhnrg.
Durchdruck an:

U. St. S. PoJ.
U. St. S. Reeht
Botseh. Ritter

121.
Statssekretær v. Weizsackers referat af samtale med den spanske charge

d'affaires om situationen i Danmark og Norge.
11. april 1940.

St. S. Nr. 274. Berlin, den 11. April 1940.

In Abwesenheit des Spanisehen Botsehafters habe ieh heute den S p a n i s e h e n
Geschåftstråger iiber die politischen und militårischen Ereignisse der Ietzten Tage ins
26
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Bild gesetzt. Der Gesehaftstråger nahm meine Mitteilungen auf, ohne jedoeh besondere
interessierte Fragen iiber die Lage in Dånemark und Norwegen zu stellen.

gez. Weizsiicker.

Herrn R. A. M.
Herrn U. St. S. Pol.
Herrn Dg. Pol.
Herrn U. St. S. Reeht
Abt. Presse

122.

Statssekretær v. Weizsackers referat af samtale med den japanske charge
d 'aft'aires om den tyske aktion i Skandinavien.

11. april 1940.

St. S. Nr. 273. Berlin, den 11. April 1940.

Ieh habe den J a p a n i s e h e n Geschåftetråger heute iiber die Ereignisse der
letzten Tage ins Bild gesetzt. Er zeigte sieh hierfiir dankbar und hofft, dass sein Botsehafter,
der morgen hierher zuriiekkehrt, den Herrn Reiehsaussenminister aueh demnåchst noeh
personlioh sehen kann.

Der Geschåftsteåger nahm meine Ausflihrungen iiber den rnilitårischen und politi
sehen Hergang mit Verståndnis auf. Er fragte noeh besonders naeh den dokumentarisehen
Beweisen, die wir im Besitze haben und naeh welehen unser Vorgehen in Dånemark und
Norwegen nur um ein weniges einem englisehen entspreehendenVorgehen zuvorgekommen ist.

Am Sehluss unserer Unterhaltung habe ieh Herrn Usami noeh darauf verwiesen,
dass nieht alle japanisehen Presseorgane unser Vorgehen gegen Dånemark und Norwegen
mit derjenigen freundsehaftliehen Note begleiten, welehe unserem gegenseitigen Ver
håltnis und den vorliegenden Tatsaehen entspreehen wiirde.

gez. Weizsiicker.

Herrn R. A. M.
Herrn U. St. S. Pol.
HerrnJDg. Pol.
Herrn U. St. S. Reeht
Abt. Presse

123.

Rapport om "Abwehr"-gruppemes arbejde i dagene 9.-11. april 1940.

11. april 1940.

Ic/A. O.

AUktenver~erk.

11. 4. 40.

Betr.: Tiitiglceitsbericht.

1.) Fiihrer Abwehrgruppe Major Herrlitz und die den Marsehgruppen zugeteilten Abw[ehr]
O:ff[i]z[iere] Zeit vom 9.4. 18 Uhr bis 11.4. - 24 Uhr.
a) Uberwaehung Grenzsperre gem. Befehl O.K.W. Ausl./Abw. Bei den vom Kdeur

Ers. Inf. Rgt. 58 gestel1ten Sperrkommandos wurden am 10.4. kurze Bekanntmaehun-
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gen iiber die vellige Grenzsperre fiir zivilen Verkehr mit Ausnahme von Lebensmit
teltransporten ausgehångt, In der Flensburger N. S. Presse gJeichlautende Bekannt
machung. Beides ohne Angabe der verfiigenden Befehlsstelle. Bekanntmachung
notwendig, weil Antrage auf Grenziibertritt sich so håuften, dass Grenzabfertigung
behindert wurde. Zusammenarbeit mit Kdeur Ers. Inf. Rgt. 58, Stapo und Hsupt
zollamt Flensburg sichergestellt.

b) Major Herrlitz lOA um 24.00 Uhr bei Ic/A.O. gemeldet. Weiterfiihrung der Abwehr
nebensteIle Flensburg durch Lt. Speth.

c) Den Marschgruppen Jiitland zugeteilte Abw[ehr] Off[i]z[ieren] bis IlA. um 13.00 Uhr,
Einsatz in den Befehlsstellen der Marschgruppen, Weisungen durch die I c.
Neue Yerteilung: Sonderfiihrer Jepsen zum Ic/170. LD. O~!t. Uhthoff und Lt. Kusch
treten zur Abwehrnebenstelle Flensburg zuriick. Aufgabe: Uberwachung Grenzsperre,
Ansatz desV[ertrauens] Mann-Netzes auf dånischem Boden auf mil[itarische] politische
Erkundung, Verbindungsstelle mit A[bwehr]st[elle] Hamburg. Lt. Speth setzt
sich 12.4. um 4.30 Uhr von Flensburg nach Kopenhagen in Marsch.

d) Besprechung Major Herrlitz mit dan. Konsul Møller/Flensburg: Da die Abholung der
Konsulatspost vom Bhf. Pattburg durch Boten vorlåufig abgestellt werden muss,
wird am 12.4. iiber d[eu]t[sche] Gesandtschaft veranlasst, dass Postamt Pattburg vom
dan. A[uswartigen] A[mt] Anweisung zur Riicksendung der dort angelaufenen Dienat
post nach Kopenhagen erhålt, (FUr Besprechung mit d[eu]t[scher] Gesandtschaft
vorgemerkt).
Gleiche Behandlung fiir Mitteilung an dan. A[uBwartigen] A[mt], dass im Dienst
bereich des Konsulats Flensburg die dan. Minderheit ruhig und ungestort den
Geschaften nachgeht.

e) Von O.K.W. Ausl./Abw. zur Verfiigung gestelItes Sonderkommando zur Verhinderung
von Sprengungen am lOA. um 9.00 Uhr ab Flensburg nach Berlin in Marsch gesetzt.
Als letzter hat der auf Bhf. Tingleff angesetzte Trupp sich am 9.9. um 21.00 Uhr
nach Erfiillung Auftrag zuriickgemeldet, dabei 2,5 Tonnen sichergestellten Spreng
stoff auf deutschen Boden iiberfiihrt, Der Sprengstoff wurde im Schiessstand Flens
burg gelagert.
(Abw. II erbittet Werturteil iiber Tatigkeit des Sonderkommandos, Entwurf wird
von Abwehrgruppe vorgelegt).

f) Abfertigung V. Mann aus dan. Grenzgebiet. Meldet, dass alles ruhig ist. Reichsdånen
bis auf geringe Ausnahmen zufrieden mit Klarung der Lage. Anerkennen korrektes
Verhalten und Disziplin der d[eu]t[Bchen] Truppe, sind sich iiber Tauschung durch
die Hetzpresse klar geworden. Schlagkraft der d[eu]t[schen] Truppe hat grossen
Eindruck hinterlassen.

g) Besprechung mit dan. ZoIJamt Krusau: Insp. Hinz (Feldpost nr. 20637) hat gegen
Quittung die beiden Spezialschliissel zum Kabelhaus Krusau mitgenommen. Fern
sprechverkehr und Stromlieferung ftir ostwartiges Grenzgebiet dadurch stillgelegt.
(Ic/170. LD. veranlasst Riicklieferung an Oblt. Bejer, Fiihrer Sperrkommando Zollamt
Krusauj.t)

h) Soweit noch nicht erfolgt, Rtickgabe Waffen an dan. ZoIJ- und Gend[armerie] Bearute
geregeIt.

i) Besondere Vorkommnisse:
Einreiseerlaubnis erteilt fiir 2 dan. Offz., die einen nach Verwundung in Flensburg
verstorbenen Soldaten iiberfiihren wollten. Off[i]z[iere] vom Sperrkommando zur
Begleitung abgeordnet.
In Flensburg erwartet grosse Zahl Dånen Genehmigung zur Riickreise nach Dane
mark. An dan. Konsutat verwiesen. Verhalten einwandfrei. Reichsdeutschen Tier
pfleger (Artistengruppe), der sich bei Antragstellung auf Grenziibertritt gegenuber
d[eu]t[schen] Sperrkommando herabsetzend fiber d[e~]t[schen] Massnahmen åusserte,
durch Sta[ats]po[lizei] vorlåufig festnehmen lassen.

k) Klarung zu Schreiben d[eu]t[scher] Gesandtschaft betr. SichersteIJung Akten in
engl. Gesandtschaft.
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l) Einsatz eines bewåhrten V. Mannes (Reichsdåne, Grosskaufmann) auf miljitårische]
politische Erkundung Kopenhagen.

m) Vorbesprechung mit A[bwehr]st[elle] Kopenhagen. Leiter Freg. Kpt. Howoldt,
Tel. 16019).

n) Vereinbarung Besprechung mit Gesandtschaftsrat Dr. Hensel gemåss Schreiben der
Gesandtschaft unter Hinzuziehung Leiter A[bwehr]st[elle] Kopenhagen.

o) Besprechung mit Major Issmer, bevollm. T[ransport] O[ffizier] beim Generaldirektorat
in der Solvgade 40. Hat Querverbindung zu XXXI.
Generaldirektorat erbittet Klarung der Fragen, wann mit Aufnahme des Giiter
verkehrs gerechnet werden kann und ob schwed. Fåhre, die in Kopenhagen liegt,
ablegen kann.
Major Issmer gibt an Ic/A.O. auf, wann der Sonderzug am 1304. fiir die Angehorigen
der Feindstaaten von Kopenhagen abgeht und in Flensburg eintrifft. Ebenso, ob
dan. Eisenbahnuberwachungsdienst besteht und einsatzfåhig ist. Evtl. bei Aufhe
bung der Grenzsperre als Kontrollorgane einzusetzen.

2.) Hptm. Dr. Uecker.
7.4. Eingewiesen und nach Flensburg in Marsch gesetzt.
8.4. Geschåfte der Nest Flensburg iibernommen und l[au]t dortigem Kriegstagebuch gefiihrt.
9.4. Zum Stabe gestossen und nach Kolding. Abwehr-Hf-måssige Betreuung des Stabes

iibernommen.
Besondere Vorkommnisse:
Varhor eines sich meldenden angeblichen V.-Mannes der A[bwehr]st[elIe] Wilhelms
haven. Plan engl. Geleitziige mit Erlåuterungen an A[bwehr]st[elle] b[ei] K[omman]do
der Mar[ine] Stat[ion] Nordsee iiber K[openhagen]. Kpt. Liichting weitergeleitet. Ver
lustsache Komp. Hptm. v. Bracke, FunkscWiissel. Nachforschungen nach Anweisung
fiihrten zum Wiederauffinden der verlorenen Funkschliissel.

lOA. Abwehrdienst in Unterkunft Kopenhagen eingerichtet.
Sofort-Regelung verschiedener auftauchender A~wehrfragen. Wegen der schwierigen
Verhåltnisse im Hotel sofort eine vorlåufige Uberpriifung au:ffalIender Hotelgåste
veranlasst mit Hilfe eines vom Presse-Attache Fielitz gewonnenen orts-und fachkun
digen V.-MaJmes mit einigen Helfem.
Verbindung mit Eric W. Petersen vom Pol[izei] Pråsjidium] der auf franz. Marine
attache im Hotel verweist. Beobachtung sichergesteIlt. Verbindung mit deutsch
freundl. Fahrstuhlfiihrer, der auf Ankunft von 10 Engl. aufmerksam macht,

1104. Wegen Sp[ion]-Gefahr Merkblatt fiir Abwerhrschutz entworfen und an Ic:
Kliirung vonAbwehrbelangen bei Frage der evtI. Wiedereroffnung des dånisehen Kabel
und Funkverkehrs mit neutr. Ausland. Klarung von Fragen der Grenziiberschreitung
und Lufteinreise. Desgl. der Frage der Einrichtung einer Telegramm- und Fernsprech
zensur.
Verbindungaufnahme mit A[bwehr]st[elle] Kopenhagen.
Meldungen iiber Stimmung in der Bevolkerung.
Pass- und Ausreisefragen.
Einze1nachweis: VorI. Kriegstagebuch des Referats Abwehr.

Herrlitz.

1) Sætningen Ic/170 ... 1(rllSa1L er med håndskrift rettet til: Icf170 I. D. hat bereits Riicklielerung
an Oblt. Bejer, Fiihrer Sperrkommando Zollamt Krusau, veranIasst.
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124..

Rapport om propagandakolonne Danmarks virksomhed i tiden 8.-10. april 1940.

11. april 1940.

Tåligkeitsbericht der Propagandastaffel D[ånemark] {"rir die Zeit vom 8.-10.-4. 40.

L

Vorbereitung
11. April 1940.

8.4.40 Anmarsch wie befohlen . Die Aufgaben wiirden nachts den Zugfiihrern in versiegeltem
Umschlag ausgehåndigt, Sie lauteten fiir alle drei Ziige gleichmåssig:

A) Berichie: Wortberichte und Rundfunkberichte vom Einmarsch anfer-
tigen.

B) Aktive Propaganda: Bekanntgabe der Maueranschlåge durch Laut
sprecher, Anbringen der Maueranschlåge, Veroffentlichung des Textes in der Presse.

C) Anleiten. der Presse und tJberwachen derselben durch Dolmetscher.
D) Herstellen auch dokumentariseher Bilder (Allgemeine Anweisung OKW/

WPR fiir Kriegsgeschichte, nicht zur Veroffentlichung).
E) tJberwachen der Filmtheater au] Hetzfilme hin nach. Stillstand der Bewe

gungen.
Als Anlagen erhielt jeder Zug

den Einsatzbefehl,
Listen der Zeitungen mit Auflage, Anschrift und politischer Tendenz, Listen der
Hetzfilme amerikanischer, franzosischer und engliseher Produktion,
die vom Hoberen Kommando XXXI ausgehåndigten Anlagen. Umschlåge erst
mit Genehmigung des zuståndigen Ic offnen.
Nachrichtenubermittlung: Fiir die Ziige auf Jiitland nach MeldesammeIstelle FJens
burg, Hauptpostamt, ffir den Zug in Kopenhagen iiber die Gesandtschaft oder durch
Funkspruch.
Sonderauftriige:
Fur 1. Zug: 1.) Sofort nach Landung StaatJiches Rundfunkhaus erreichen, Aufruf
iiber den Sender geben, deutschfeindliche Sendungen verhindern,

2.) Ritzau-Biiro aufsuchen, Presse instruieren, deutschfeindliche
Pressestimmen stoppen, Nachrichtendienst steuern.

3.) Lautsprecherwagen bei Reklamegesellschaft ermieten, Bekannt
gabe des Aufrufs in der Stadt, wenn moglich durch stådtische Lautsprecheranlagen.

4.) Aufruf durch Plakatinstitute ankleben lassen,
5.) Verbindung aufnehmen mit Oberleutnant Gunzer in Kalundborg.

(Punkt 3 und 4 infolge Personal- und AusriistungsmangeIs).
Fur Sendetrupp Oberleutnant (hmze»: Sender Kalundborg erreichen, Kopenhagener
Sendungen abhoren, bei deutschfeindlicher Tendenz sofort ausschalten, Einsatz
sofortiger eigener Sendung vorbereiten.

II.
Dnrchfiihrung der Aufgaben

9.4.40 Am 9.4.40 6 Uhr Einrichten der Meldesammelstelle in Flensburg, Abfassen der
Stimmungsberichte vom Anmarsch, Schalten der Leitungen, Ausbildung eines
Mannes als Fernschreiber, da zugesagtes Bedienungspersonal nicht eingetrofien;
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Bekanntgabe der Rufnummern fur OKW, fiir Reichspropagandaamt Hamburg und
Kiel, Reichssender Berlin und Hamburg, Vorbereiten der Rundfunkiibertragungs
leitung fiir U[bertragungs] -Wagen. Meldesammel- und Kurierstelle bestand aus
Stafielfiihrer, Wachtmeister, Dolmetscher und einem Schreiber,

Von 12.15-15.30 Uhr gingen in Flensburg ein:
Zu I A) Berichte: 4 Wortberichte, bis 17. Uhr in Berlin eingetroffen, 120 Aufnahmen,

durch Wachtmeister als Kurier mit D-Zug bis 6 Uhr friih bei OKW, 2 Rundfunk
berichte, bis 17 Uhr nach Berlin iiberspielt, abends im Reichssender gesendet.
Kabellegung des U[bertragungs]-Wagens war 16.50 Uhr beendet.

Kopenhagen: Bis 15 Uhr: 5 Wortberichte, bis 16 Uhr nach Berlin durchgegeben,
70 Bilder, darunter 10 Dokumentaufnahmen von der Zitadelle, nicht zur Veroffent
lichung, 520 m Wochenschaufilm; Bilder und Wochenschaufilm mit Kurierflugzeug
nach Berlin, Start 16 Uhr.

Zu IB) Aktive Propaganda: Auf Jiitland (2. und 3. Zug) bis 16 Uhr Lautsprecherbe
kanntgabe des Aufrufs in den bertihrten Ortschaften, ebenso Plakatanschlag. Erfolg:
Positiv.

Kopenhagen (1. Zug): Dreieinhalb Stunden nach der Landung waren durchge
fiihrt: Besuch im Rundfunkhane durch Leutnant Ganz und Sonderfilhrer Bennewitz,
die beide allein nach Einstellung des Feuers auf der Zitadelle und nach Aufsuchen
der Gesandtschaft zuerst zum Rundfunkhaus und dann zu dem 15 km entfernten
noch nicht beaetzten Sender fuhren,

2. Presse: Besuch im Ritzau-Bliro durch Leutnant Zimmermann, der ebenfalls
allein von der Zitadelle in die Stadt fuhr, um die Nachrichtenzentrale in die Hand
zu bekommen. Kurze Konferenz mit dånisehen Schriftleitern.

3. Druck neuer Plakate mit rein dånischem Text, da Presseattache den Aufruf
fur bedenklich hielt, weil er ausserordentlich viel norwegische Ausdriicke umfasste.
Plakatierung im Laufe des Tages durch eine dånische Gesellschaft.

4. Von Privatfirma wurde der Aufruf in reinem Daniseli auf Platten geschnitten.
Lautsprecherwagen einer Reklamegesellschaft fuhren gegen Mittag durch die Stadt
und gaben ihn iiber Platten bekannt.

Ergebnis: Positiv.
e) Anleitung der Presse auf Jiitland bis 16 Uhr durchgefiihrt. Uberwachung der
Presse durch Lektorat mit Dolmetscher in Kopenhagen.
D) 10 dokumentarische Aufnahmen von der Zitadelle.
E) Filmtheateruberwachung noch nicht durchgefiihrt.

10.4.40 6) Abriicken des Staffeltrupps nach Kopenhagen. Ubergabe der Meldesammelstelle
an 3. Zug. Befehl zum Verlegen der Meldesammelstelle nach Kolding an den End
punk-t der Fernleitung. Befehl an 2. Zug, bis zum 12.4.40 Kopenhagen zu erreichen.
3. Zug iibernimmt Propaganda auf Jiitland. 2. Zug zur Zeit in Aalborg, 3. Zug in
Wiborg.

Zu I A: 2. und 3. Zug zwei Wortberichte, 40 Bilder, einen Rundfunkbericht. 1. Zug
(Kopenhagen) zwei Wortberichte, 120 Bilder, einen Rundfunkbericht, 120 m Film
= Ausladen von Truppen in Korsar.

Zu I B: Aktive Propaganda
Bekanntgabe des Lautsprecheraufrufs in Aalborg und Umgegend, Wiborg und
Umgegend, Kopenhagen.

Zu I C: Anleitung der Presse
in Odense durch durchfahrenden Stafieltrupp; Verwarnung der Zeitung "Faedre
landet" in Kopenhagen wegen eines Artikels.

Zu I D: Herstellen auch. dokumentariseher Bilder
Keine.

Zu lE: Ubenoachen. der Filmtheater auf Hetzfilme
Keine.

Aufnahme der Verbindung Kopenhagen-Meldesammelstelle Flensburg.
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III.

Vorschlåge flir die niichste Zeit

1.) a. Presse: Vorbereitung einer Soldatenzeitung,
b. BeschafJen von deutschem Bild- und Artikelmaterial, besonders auch fiir Bauernzei

tungen.

2.) a. Lauteprecher: Bekanntgabe des Heeresberichtes deutsch und dånisch,
b. Harmlose Erkliirungen iiber deutsche WafJen, besonders fiir die Jugend gedacht.

3.) Filme: Tendenz: Dånemark arbeitet ruhig weiter unter dem starken Schutz der
Neutralitåt des Landes durch die deutschen Waffen.
Dasselbe fiir Rundfunkreportage. Verbindung mit Werftdirektor ist aufgenommen.

4.) Bildberichte: Dånen erkl åren die SchOnheiten ihrer Stådte den deutschen Soldaten.

IV.

Erfahrungen

1.) Eine Staffel von 66 Kopfen ist zu schwach fiir die gleichzeitige Durchfiihrung der Aufga
ben einer Kompanie und einer nachfolgenden Staffel, zumal bei der råumliohen Ausdeh
nung des Gebietes und den schlechten Verbindungen.

2.) Zur Durchfiihrung der Aufgaben musste oft ein Berichter gleichzeitig als Wort-, Bild-,
sogar noch aIs Rundfunkberichter Verwendung :tinden und sollte auoh seine Aufgaben
als Zug- oder Truppfiihrer und Sonderaufgaben durchfiihren.

3.) Kråder haben sich nicht bewåhrt. Bei der vieIseitigen Verwendung der Berichter wurde
durch Ausfall eines Krades ein ganzer Trupp ausser Gefecht gesetzt. Kleine Wagen sind
besser.

4.) Staffeltrupp muss verstiirkt und entsprechend gegliedert werden, da zu viel gleichzeitige
Aufgaben anfallen.

5.) Ohne eine mindestens zwdlfstiindige vorherige Benachrichtigung ist es nicht moglich,
Besichtigungen und iihnliches zu filmen oder fiir Bild- und Wortberichte auszuwerten,
da die Trupps bereits friih abriicken.

Anruf von OKW/WPR Major i. G. Kratzer. Da Materiallieferung von Propaganda
staffel N[orwegen] sehr schwierig, sind zah1reiche Berichte durch Staffel Salzmann besonders
wichtig. Insbesondere sind abwechslungsreiche Funkfolien und Filme dringend notig.

Salzmann.

Hauptmann und Staffelfiihrer.
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125.

Ordre fra rigsudenrigsminister v. Ribbentrop til Renthe-Fink om det fremtidige
forhold mellem den rigshefuldmægtigede i København og den militære

øverstbefalende.

12. april 1940.

Tel[egramm] i[n] Z[iffer].
(Geh. Oh. V.)

Berlin, den 12. April 1940.

Diplogerma

Kopenluiqen,
Nr. 335.

Au] Telegramme Nr. 280 und 281.

Pol. I I\I 5070 g.
R.A.M.
St.S.
U.St.S.Pol.
U.St.S.Recht.

Fur Gesandten personlich!

L) Als Gesandter und Bevollmachtigter des Reichs sind Sie hdchster deutscher Ver
treter bei Danischer Regierung. Es war daher durchaus richtig, dass militårischer Befehls
haber durch Sie bei Konig und Regierung eingefiihrt worden ist.

2.) Militårischer Befehlshaber ist fiir aJle sich aus seinem Auftrag ergebenden rein
militarischen Massnahmen zuståndig und verantwortlich. Soweit in rein militårischeu Fra
gen VerhandJungen mit Danischer Regierung als soleher notwendig werden, sind diese
VerhandJungen von Ihnen zu fiihren. Dagegen sind VerhandJungen mit danisehen Mili
tarressorts Sache des Militårbefehlshabera.

3.) Ob es sich UID rein milit årische Angelegenheiten handelt oder nicht, kann nur
nach den Umstanden des Einzelfalles entschieden werden. Es versteht sich von selbst, dass
Sie in allen zu Ibrer Zustandigkeit gehørenden Fragen, die direkt oder indirekt militårische
Interessen beriihren, in engster personlieher Fiihlungnahme mit militårischem Befehlshaber
vorzugehen haben.

4.) Generalmajor Himer steht Ihnen gemåss Ziffer 5 Scbreibens O.K.W. vom 2. April
fiir die Durchfiihrung von Verhandlungen iiber militarische Fragen auch weiterhin zur
Verfiigung.

5.) Waffenattaches unterstehen Ihnen auch weiterhin. Sie sind aber gemiiss Ziffer
3 Anlage 2 Scbreibens O.K.W. vom 2.4. dem militårischen BefehIshaber als Verbindungs
lente zu den dånisehen l\filitiirressorts zur Verfiigung zu stellen.

6.) Frage der Entsendung eines besonderen Militiirattaches mit Sitz in Kopenhagen
erscheint nicht besonders dringlich, wird hier aber im Benehmen mit militårischen Stenen
gepriift werden.

(R.A.M.)
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126.

Afskrift af kaptajn Kanzlers beretning med bilag om landgangen i Nyborg.

14,. april 1940.

14. april 1940.

Abschrift!

Bericht des Hauptmann Kanz1er, 7.fI.R. 326 iiber die Landung in NyborgfDånemark.

Meine Landungsabteilung setzte sich zusammen aus:

7./I.R. 326 2 Offiziere 16 UfIz. 117 Mannsch.
von 6./I.R. 326 l 15

N.A. 235 l 7
Dolmetscher l

12 I.M.G.
3 -
1 kl. a. Funkstelle

Im Ganzen: 2 Offiziere 18 UfIz. 140 Mannschaften

Am 7.4.1940 etwa um 22.00 Uhr wurde die Abteilung in Kiel zu gleichen Teilen auf
das Torpedoboot "Claus von Bevern" (dabei ich selbst) sowie auf die Minensuchboote
"Nautilus" und "Pelikan" verladen. Noch in der Nacht wurde naoh der Eokemforder Bucht
in See und dort von Anker gegangen. Hier sammelten sich auch die zur Landungsgruppe
Korser gehOrenden Kråfte.

Am 8.4.40 um 11.00 Uhr fand auf dem Linienschiff "Schleswig-Holstein" in Gegen
wart des Herrn Divisions-Kommandeurs, der Fiihxer der Landungsabteilungen Korser und
Nyborg und der beteiligten Marineeinheiten eine abschliessende Besprechung der geplanten
beiden Landungsunternehmen statt. Zum Schluss dieser Besprechung wurde mir der
"Kampfplan flir die Landung in Nyborg'<) iibergeben.

Um 14.00Uhr hielt ich im Beisein von Kaptltn. Mertens (Fiihxer der meine Landunge
abteilung befordemden 3 Marineboote) mit meinen Unterfiihrem eine Befehlsausgabe auf
"Claus von Bevern" ab. Hierbei gab ich die allgemeine Lage und die besonderen Befehle
fiir unsere Landungsabteilung bekannt. Auf Grund der in Nyborg moglicherweise zu er
wartenden Lagen:

L) Gegner leistet mit im Hafen Iiegenden Marineeinheiten heftigen Widerstand.
2.) Gegner leistet leichten oder keinen Widerstand.

wurden die Aufgaben der einzelnen Ziige an Hand des vorhandenen Kartenmaterials ein
gehend besprochen.

Etwa um 17.30 Uhr setzte sich das ganze Geschwader in Kiellinie in Bewegung.
Reiltenfolge: 2 Vorpostenboote, Linienschiff "Schleswig-Holstein", Torpedoboot "Claus von
Bevern", Minensuchboote "Nautilus" und "Pelikan". Dahinter die zur Landungsgruppe
Korser gehørenden Schiffe. Kurz darauf wurde durch Funkspruch mitgeteilt, dass im Hafen
von Nyborg mehrere dånisohe Torpedoboote und andere kleine Kriegsfahrzeuge vor Anker
liegen. (Die genaue Bezeichnung der Fahrzeuge war in dem Funkspruch enthalten, ist mir
jedoch nicht mehr bekannt). Um Mitternacht herum wurde bekannt, dass ein Schlepper,
der zur Landungsgruppe Koreor gehorte, gerammt und gesunken, die Besatzung aber
gerettet sei. Etwas spåter (genaue Zeit nicht mehr bekannt) gab das Linienschiff "Schleswig
Holstein" folgenden Funkspruch durch: "Sitze auf Grund, Auftrag selbståndig durchfiihren".
Da wir zeitlich zu friih waren, liefen wir etwa zwischen 3.00 und 4.00 Uhr auf Gegenkurs.

Um 4.30 Uhr wurde mit der Anfahrt begonnen. Kiellinie Reihenfolge: "Claus von
Bevern". Nordostlich sah man die Lichter von Korser, nordwestlich unser Ziel: Nyborg. Um
5.00 Uhr passierten wir die Landzunge bei Slipshavn, auf der nach der Marinekarte eine
Batterie stehen sollte. Zur selben Zeit sah man einen hellerleuchteten grossen Fåhrdampfer
aus Nyborg aualaufen. Um 5.15 Uhr nåherte sich "Claus von Bevern" dem Westkai des
"Nyborghavn" (Vesterhavn). In der beginnenden Dåmmerung sah man hier die Umrisse
27
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eines danisehen Torpedobootes. Weitere Kriegsschiffe waren im Augenblick nicht festzu
stellen. Verabredungsgemass ging "Bevern" unmittelbar nordlich des dånisehen Bootes an
die Kaimauern heran. "Nautilus" legte sich neben "Bevern" und "Pelikan" stiess nach dem
mittIeren Hafenbecken vor. Das Landungsmanndver der "Bevern" wurde von einem dosen
den Posten des dånisehen Torpedobootes dadurch unterstiitzt, dass dieser das ihm zuge
worfene Haltetau ergriff und festmachte. Sobald ein Uberstieg auf Land moglich war,
eilte ich von der Kommandobrlicke herunter, stlirzte aber auf der glatten Eisentreppe.
Mit stechenden Schmerzen im linken Fuss sprang ich dann als erster an Land. Hinter mir
zwei Stossgruppen des II. Zuges. Mit diesen besetzte ich das Deck des dånisehen Torpedo
bootes "T 6". Der soeben aus einer Luke aufsteigende Kommandant wurde festgehalten.
Eine Gegenwehr des Bootes war unmoglich gemacht. Ich iibergab das Boot dem nach
folgenden Kapitånleutnant Mertens.

Inzwischen waren die librigen auf "Bevern" eingeschifften Teile des 2. Zuges, der
Funktrupp, sowie der auf "Nautilus" befindliche 3. Zug an Land gegangen. Ebenso hatte
auch der auf "Pelikan" sich befindliche 1. und 4. Zug, ohne auf Wideratand zu stossen,
dieses Boot verlassen. Befehlsgemass nahmen der 1. Zug (Feldwebel Gehrig) und der 3. Zug
(Hauptmann Eberhard) zangenformig die befohlenen Sperrstellungen ein, wobei der 1.
Zug gleichzeitig den in seinem Bereich liegenden Staatsbahnhof, das Post- und Telegrafen
amt (letzteres mit einem von der N.A. 235 zugeteilten Fachmann) besetzte und den Betrieb
einatellte. Der 2. Zug (Uffz, Schluckebier) und der 4. Zug (Uffz. Stosser) stellten sich am
Nordrand des Hafens zu meiner Verfi.igung bereit. Eine Gruppe des 2. Zuges stand zur
Besetzung und Sicherung der Fahren dem Marinesonderkommando zur Verfi.igung. Eine
weitere Gruppe des 2. Zuges beauftrage ich mit der Sicherung der grossen Petroleumtanks
im Si.idhafen.

Ich selbst begab mich dann mit dem Kompanietrupp (wobei ich einen zufållig des
Wegs kommenden Eisenbahnbeamten als Flihrer mitnahm) durch die noch schlafende Stadt
zu.m Rathausplatz. Unterwegs erreichten mich die Meldungen des 1. und 3. Zuges, dass
die befohlenen Aufstellungen ohne Widerstand eingenommen seien.

Damit waren also etwa um 5.40 Uhr Stadt und Hafen abgesperrt.s) Ich liess den
Blirgermeister auf das Rathaus bitten und ging zunåchst mit einem zufallig daherkommenden,
hochat i.iberraschten Polizeibeamten auf das Kreispolizeiamt, wohin ich den Herrn Polizei
meister telefonisch bitten liess. lch erklårte diesem Beamten entsprechend den mir gege
benen Richtlinien die Lage und gewann bald den Eindruck, dass er unter dem Druck der
Verhaltnisse zu loyaler Mitarbeit bereit sei. Ebenso befriedigend verlief auch die Unterre
dung mit dem Blirgermeister, der einen deutschfreundlichen Eindruck machte. Diese Ver
handlungen fanden etwa zwischen 6.00 und 7.00 Uhr statt. lnzwischen war auch ein von
mir bestellter Mietwagen, den ich wegen meines immer mehr schmerzenden Fusses benotigte,
angekommen. Zunåohst fuhr ich nach dem Hafen zurlick, erteilte einer Gruppe des 2. Zuges
den Auftrag, die mitgebrachten Plakate (Aufruf an die Bevolkerung) anzukleben. Dann
fuhr ich die vom 1. und 3. Zug besetzte Sperrlinie ab, wobei ich mir gleichzeitig die Ver
haltnisse auf dem Staatsbahnhof und dem Post- und Telegrafenamt ansah. Zwischen 8.00
und 8.30 Uhr bekam ich vom Fernsprechamt Nyborg eine Verbindung mit dem Div.Stab
in Korser, meldete knrz mlindlich die Lage und teilte mit, dass ich personlich die Absicht
habe, nach Odense zu fahren, um die Verhåltnisse dort zu erkunden. Anschliessend liess
ich mich mit dem dånisehen Rgt.-Stab in Odense verbinden, was nach einigen Schwie
rigkeiten auch gelang. Ich teilte mit, dass ich in einer halben Stunde dort in der Kaserne
eintrefien werde und dem Herrn Obersten eine Meldung zu machen habe.

Nachdem ich den Befehl in Nyborg mit den notigen Weisungen Hauptmann Eber
hard i.ibergeben hatte, fuhr ich mit dem Mietwagen, begleitet von einem Unteroffizier und
einem Mann nach Odense. Ankunft knrz nach 9.00 Uhr. Der Weg nach der Kaserne flihrte
mitten durch die gegen 80 000 Einwohner zåhlende Stadt. Dem Verhalten der Bevolkerung
war anzumerken, dass hier von unserer Landung bereits schon etwas bekannt war. Man sah
auf den Strassen grosse Menschengruppen zusammenstehen. An einigen Schaufenstern
waren handschriftlich vermutlich die neuesten Nachrichten angeschlagen, um die sich
das Volk drångte, Wir wurden in dem teilweise nur langsam vorwartskommenden Wagen
erstaunt betrachtet. Auf der unmittelbar auf die Kaserne zuflihrenden Strasse standen
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kurz vor dem Tor beiderseits je 4 Mann mit aufgepfl.anztem Seitengewehr, auf beiden Seiten
des Tores je ein l.M.G. mit Bedienung. Das Kasernentor war geschlossen. Als wir erkannt
wurden, wurde das Tor geoffnet, die Posten pråsentierten. Der Regimentskommandeur,
Oberst (Name nicht verstanden) empfing mich im Geschåftazimmer. Anwesend waren 6
bis 8 Offiziere des Regiments, ein Marineoffizier und der Polizeimeister. Ich meldete dem
Herrn Oberst, dase ich den Auftrag hatte, ihn iiber die Lage zu unterrichten und fragte 
um ihn von der Aussichtslosigkeit eines Widerstandes zu liberzeugen - ob auch unsere
von Westen kommenden Marschkolonnen schon Verbindung mit ihm aufgenommen hatten.
Er verneinte dies. Ich erkl årte ihm darauf die Lage entsprechend meinen Richtlinien und
betonte dabei wiederholt, dass wir auf friedliche Zusammenarbeit Wert legen. Nachdem ich
im Laufe der Gespråche den Eindruck gewonnen hatte, dass von dieser Seite meiner Ab
teilung keinerlei Gefahr drohte, betrachtete ich meine Aufgabe als erledigt und meldete
mich ab. Wahrend der Unterredung hatte ich auch noch erfahren, dass z. Zt. nur ein Ba
taillon in Odense liegt.

Rlickkunft in Nyborg um 10.00 Uhr, Hier war inzwischen nichts Besonderes vorge
fallen. Die Bevolkerung verhielt sich friedlich. Gegen 10.30 Uhr fernmiindliche Meldung
iiber das Ergebnis der Unterredung in Odense an die Division in Korsår. Gleichzeitig erhielt
ich von dort die Weisung, nach eigenem Ermessen Eisenbahn- und sonstigen Verkehr,
mit Ausnahme des Fernsprech- und Telegrafenverkehrs wieder freizugeben. Spater kam
auch die Weisung, dass der Fernsprechverkehr wieder freigegeben werden konne. Etwa
von 13.00 Uhr ab waren Verkehrsbeschrii.nkungen flir die dånische Bevolkerung nicht
mehr in Kraft.

Inzwischen hatte Kapitan1eutnant Mertens Verbindung mit den in Slipshavn lie
genden Marineeinheiten aufgenommen und sie veranlasst, im Hafen Nyborg einzulaufen
und die vorbereiteten Brklårungen zn unterschreiben. Damit war die Lage zu Wasser und
zu Land geklårt.

Da die Zivilbevolkerung sich ruhig, zum Teil freundlich verhielt, stellte ich im
Laufe des Nachmittags meine Postierungen auf friedliche Verhaltnisse um, belegte ein
grosses Gebåude ("Industriehotel", zwischen Bahnhof und Hafen gelegen) als Stand
quartier meiner Kompanie und richtete dort auch die "Stadtkommandantur" ein, Etwa
um 21.00 Uhr wurde ich von der dånisehen Garnison in Odense fernmiindlich um Austausch
eines Verbindungsoffiziers gebeten. Ich bestimmte hierzu den einzigen, sioh noch in meiner
Kompanie befindliehen Offizier, Hauptmann Eberhard, der sich im Laufe des lOA. vor
mittags beim dånisehen Standertåltesten in Odense meldete. Bei mir meldete sich am 10.4.
vormittags der dånisohe Hauptmann Zeilau.

Die Nacht vom 9. auf lOA. war ruhig verlaufen. Am lOA. hatte sieh mein Fuss so
verschlechtert, dass ioh nicht mehr bewegungsfåhig war. Nachdem die Lage vollkommen
geklårt und mir ansserdem bekannt war, dass mein Regiment am lOA. vormittags in
Korser ausgeladen, also Ersatz flir mich vorhanden war, meldete ich mioh etwa um 13.00
Uhr krank. (Brueh des Iinken Wadenbeines, kurz oberhalb des Knoohels),

Der lOA. braehte weiter niohts Neues. Gegen Abend iibernahm Hauptmann Ruland
(B./I.R. 326) meine Kompanie und die Stadtkommandantur.

Zusammenfassend kann berichtet werden:

1.) Die Kompanie war flir das Unternehmen gut vorbereitet und ausgestattet. Besonders
nlitzlich waren die zahlreich vorhandenen Stadtplåne. Die Zahl der Fahrrii.der hatte
grosser sein diirfen. Nachrichtenlibermittlung war jederzeit moglich,

2.) Die Haltung und die Leistungen der UnterfUhrer und Mannschaften verdienen volle
Anerkennung.

3.) Die gute Zusammenarbeit mit der Marine, insbesondere das kameradschaftliche Ver
halten beim Transport muss hervorgehoben werden.

4.) Einzelne, am Vormittag des 9.4. in geringer Hohe iiber die Stadt brausende Ketten
unserer Luftwaffe hinterliessen einen sichtlichen Eindruck bei der Bevolkerung,
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5.) Die Uberraschung der Dånen war in jeder Beziehung vollkommen gelungen.

gez. Kanzler.

Hauptmann und Kompanie-Chef.

2 Anlagen.

FUr die Riohtigkeit der AbBohrift:

KIotz.

Hauptmann i. G.

l) Bilag l
8) Se kortskitsen (bilag 2) B. 213.

Anlage l zu dem Berieht

VOD Hauptmann Kanzler.

Åbscbrift!

198. INF. DIVISION
Abt. Io.

Beir.: Zuaatz zu Div. Befehl fiir die
"Abteilung Kansler",

8.4.40.

Kampfplan fiir die Landung in Nyborg.

1.) Landung der 3 Schiffe der Kriegsmarine wahrscheinlich am westlichen Kai des Hafens.
2.) Rasches Landen foJgender Stosstrupps:

a) Stosstrupps zur Besetzung des Fåhrschiffhafens.
Besetzung der Fåhren l
(Verhindern des Auslaufens von Schiffen geschieht durch Landekommandos der
Marine!)

b) Stosstrupps zur Besetzung des Bahnhofs (Staatsbahnhof), der Post und des
Telegrafenamtes. Wichtig Besetzung der Fernsprechstellen!

3.) Bilden eines Briickenkopfes durch Besetzen des Nord-, West- und Siidrandes der Stadt.
Schwerpunkt: Besetzen der Ausgånge nach Odense und Strassengabel am Siidwest
rand der Stadt (Strassen nach Vindinge und Holckehaven).
Sicherungen vortreiben bis Strassengabel und Bahniibergang l km nordwestl. Nyborg
und Strassengabel l km westI. Nyborg und bis an die Briicke bei Dyrehave Ruse.

4.} AufkJarung, wenn moglich mit ermietetem K[raft]frahr]z[eug] in Richtung Odense.

gez. Roettig.

Verteiler:
pp.
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127.

Renthe-Finks beretning om Danmarks besættelse.

IS. april 194Q.

Abachrift, Pol. VI 987

DEUTSCHE GESANDTSCHAFT
Nr. D Pol 3/588

Inho.lt: MilitiiriBche Besetzung D ånemarks.

Kopenhaqen, den 15. April 1940.

Als ich den Aussenminister am Dienstag, den 9. April um 4 Uhr dåniseher Zeit
verståndigen liess, dass ich eine eilige Demarche um 4.20 Uhr auszufiihren habe, glaubten
die Dånen zun åchst, ich wollte den Aussenminister um 16.20 Uhr nachmittags sprechen
und waren ausserordentlich erstaunt, als ich auf meinem Besuch um 4.20 Uhr morgens
bestand. Trotz der friihen Stunde meines Besuches, die Ungewohnliches erwarten liess,
war man auf den Inhalt meiner Demarche in keiner Weise vorbereitet. Die Nachricht, dass
die deutschen Truppen bereits die dånische Grenze iiberschritten hatten und noch dazu
i!!1 BegrifI seien, in Kopenhagen zu landen, wollten sie zunåchst nicht glauben. Ihr vdlliges
Uberraschtsein zeigte, wie vollkommen die Geheimhaltung unserer Absichten bis zur
entscheidenden letzten Minute gelungen ist. Damit war eine wesentliche Voraussetzung fiir
das Gelingen des Unternehmens geschafIen, jedoch nicht alle Schwierigkeiten aus dem
Wege geriinmt. Es zeigte sich, dass es infolge des dånisehen Temperaments und der Schwie
rigkeit, die massgebenden Personlichkeiten rasch zusammenzubringen, nicht leicht war,
eine schnelle Entscheidung herbeizufiihren. Da inzwischen der Kampf zwischen dem Lan
dungskorps und den danisehen Truppen auszubrechen drohte - das Gewehr- und Maschi
nengewehrfeuer nahm besorgniserregend zu - , habe ich das Menschenmogliohe getan,
um den Dånen klarzumachen, dass eine Verzogerung der Entscheidung eine Katastrophe
fiir Dånemark bedeuten werde. Erst um 6.15 Uhr, nachdem es keine Moglichkeit einer tele
fonisehen Verstii.ndigung in der Stadt mehr gab, kam der Staatssekretår des Aussenmini
steriums personlich zu mir, um mir mitzuteilen, dass der Konig und der Kronrat beschlossen
hatten, zwar zu protestieren, aber keinen Widerstand zu leisten . Nun erst ergab sich die
Frage, wie der Befehl an die Truppen, keinen Widerstand zu leisten, weitergegeben werden
sollte. Hierbei fiel es schwer ins Gewicht, dass es in Dånemark eine Stunde fruher als in
Deutschland war, und dass daher der dånische Rundfunksender Kalundborg, iiber den die
Befehlsiibermittlung erfolgen sol1te, noch nicht in Betrieb war. Nur dem Umstand, dass es
inzwischen gelungen war, eine Fernsprechleitung zwischen dem Landungskorpe im KastelI
und der Gesandtschaft herzustellen, ist es zu verdanken, dass das Landungskorps im
KastelI mit seinem Rundfunkgeret auf der Kalundborg Welle die entsprechenden Mittei
lungen funken und groaseres Blutvergiessen noch in der letzten Minute verhindern konnte.

Aus den Unterhaltungen, die ich in den entscheidenden Stunden mit den Dånen
hatte, ist hervorzuheben, dass sie zunåchst auf den NichtangrifIspakt hinwiesen und dann
eine Landung der Englander als wenig wahrscheinlich bezeichneten. Meine Ankiindigung,
dass wir uns notigenfalla iiber jeden Widerstand hinwegsetzen miissten, iiberzeugte die
Dånen schliesslich, dass es fiir Dånemark besser wåre, sich in das Unvermeidliche zu fligen.
Dazu haben aber auch sehr stark unsere Erklarungen beigetragen, dass es sich bei unserem
Einmarsch nicht um eine kriegerische Massnahme, sonder lediglich darum handele, Skandi
navien nicht durch England zum fiankierenden Kriegsschauplatz machen zu lassen, und
vor allem auch unsere Zusicherung, dass Deutschland nicht die Absicht babe, durch seine
Massnahmen die territoriale Integritiit und politische Unabhångigkeit des Kcnigreiohs
Dånemark jetzt oder in Zukunft anzutasten.

Es ist der Dånisehen Reglerung und dem Konig bestimmt nicht leicht gefallen, sich
zu dem Entschluss durchzuringen, und es sind sicherlich geteiJte Gefiihle, mit denen die
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Bevolkerung den kampflosen Riiekzug der dånisehen Armee und die Anwesenheit deutseher
Truppen hinnimmt. Es iiberwiegt aber doeh zurzeit das Gefiihl der Erleiehterung, dass
eine Katastrophe vermieden worden ist und Dånemark aller Voraussieht nach nieht zum
Sehauplatz des deutseh-englisehen Krieges werden wird.

lVIit den von mir zuerst vorgebraehten 13 Forderungen aus der Aufzeiehnung hat sioh
die Daniaelie Reglerung und das dånische Volk angesichts der drohenden Katastrophe
verhåltnismåæig leicht abgefunden. Jedoch schon bei den Forderungen, die in zweiter und
dritter Linie vorgebracht wurden, zeigte sich eine gewisse Unsicherheit iiber unsere Endab
sichten und die Besorgnis, ob unsere Plane nicht sehr viel weitergingen als eine blosse
voriibergehende militårische Sicherungsbesetzung, und ob nicht allmåhlich die dånisohe
Souverånitåt ausgehohlt wiirde. Erst jetzt fångt die dånische Regierung und Bevolkerung
an, sich ein Bild davon zu maehen, wie einsehneidend sich die Besetzung auf das gesamte
staatJiche und wirtsehaftliche Leben Dånemarks auswirken wird. Die Einsetzung der
Beauftragten und Verbindungsleute zu den zentralen und ortlichen Regierungsstellen
hat dieses Gefiihl vertieft und Sorge von einer langsamen Durehdringung sehr stark werden
lassen. Wie wenig sich die Dånen anfangs iiber die weittragenden Folgen der Besetzung
Rechensehaft gaben, zeigt, dass sie glaubten, diejenigen Personen, die sich gegen die Sieher
heit der deutschen Besatzungstruppen vergingen, wiirden nach danischem Strafrecht und
durch dånische Richter abgeurteilt werden.

Zunåohst kann kein Zweifel sein, dass die Dånen den ehrliehen Willen haben, mit
uns im Rahmen der sich aus der Besetzung ergebenden Notwendigkeiten loyal zusammen
zuarbeiten, natiirlieh mit dem Bestreben, ihie Souveranitåtsrechte naeh Moglichkeit zu
wahren. Dies entspringt naturgemåss nur einer niichternen, realpolitischen Erwiigung und
nieht etwa einer besonderen Freundschaft zu uns. Dieser Wille zur Zusammenarbeit wird
selbstverståndlich immer nur so weit reichen wie der Zwang der Umstånde geht. Die innere
Umstellung des danisehen Volkes, das bisher vorwiegend englandfreundlich eingestellt war,
bahnt sich in gewissem Umfang schon jetzt an, wird sich aber endgultig erst dann vollzie
hen, wenn sieh die Erkenntnis von der Ausschaltung des englisehen Einfl.usses aus Mittel
und Nordeuropa zum Durchbrueh gekommen ist.

Das dringendste Problem, das sich aus der Besetzung und der Abschneidung Dåne
marks von tiberseeisehen Zufuhren und vom England-Verkehr ergibt, ist die Inganghaltung
des danisehen Wirtschaftslebens. Es wird eine grosse Umstellung in Dånemark selbst not
wendig sein und ausserdem eine Neuregelung des deutsch-dånisohen Warenaustausches.
Der Wirtsehaftsbevollmåchtigte hat bereits im Einvernehmen mit mir diese Aufgaben in
Angriff genommen. Dabei ist am vordringliehsten das Kohlen- und iiberhaupt das Brenu
stoffproblem. An zweiter Stelle steht die Versergung der Landwirtsehaft mit Futtermitte1n:
stårkere Einstellung der Landwirtsehaft auf Eigenerzeugung und die Frage, ob wir D åne
mark Futtermittel aus dem Kontinent beschaffen kormen. Die Industrie, die bisher gros
stenteils fiir den Eigenverbraueh D ånemarks gearbeitet hat, muss sich kiinftig auf Auftrage
aus Deutsehland einriehten. Eine Besohaftigung daniseher Arbeiter in Deutsehland ver
spricht nach den bisherigen Erfahrungen keinen Erfolg. Es ist besser, sie indirekt filr uns
arbeiten zu lassen, indem man sie in der heimischen Industrie besch åftigt.

Die Inganghaltung des Wirtsehaftslebens ist von entscheidender Bedeutung fiir die
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung und tragt dazu bei, dass die Sicherheit der Besat
zungstruppen und unsere militårischen Landesinteressen gewåhrleistet werden. Am zweck
måssigsten wåre die Inganghaltung der Wirtschaft durch eine reibungslose freundschaftliche
Zusammenarbeit mit der dånisohen Regierung und den dånisohen Wirtschaftern zu erreichen.
Eine direkte Ubernahme der Verwaltung durch uns wiirde erhebliche Reibungsflschen schaf
fen. Auf diese Art und Weise wåre es wohl moglich, auf kurze Zeit einiges aus dem Lande
fiir unsere Kriegswirtschaft herauszuziehen. Bestimmt wird aber auf die Dauer das Optimum
der wirtschaftJichen Leistungen so nicht erreicht werden und gleichzeitig wiirden wir mili
tarisch und wirtschaftlich stark belastet werden. Es muss aIso angestrebt werden, die
dånische Regierung zur Zusammenarbeit mit uns anzuhalten, was um so leichter geschehen
kann, wenn wir zwar fest auftreten, aber nach aussen die dånisehe Souverånitåt schonen,
womit die dånische Regierung auch ihrer eigenen Bevolkerung gegeniiber manche unange
nehmen Massnahmen leichter rechtfertigen und durchsetzen kann,
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Das andere Problem ist die innerpolitisehe Entwieklung. Durch die Ereignisse ist
eine gewisse Krisenstimmung hier eingetreten, die aueh nieht daduroh beseitigt worden
ist, dass sieh eine Sammlungsregierung aus allen den grossen traditionellen Parteien gebildet
hat. Es ist das Bestreben der traditionellen Parteien, insbesondere der hier vorherrsehenden
Sozialdemokraten, ihre bisherige Stellung und das bisherige Regime naeh Magliehkeit zu
erhalten. Dagegen wittern die hiesigen Erneuerungsparteien, die bisher nur einen Bruchteil
der Bevolkerung hinter sieh hatten, Morgenluft und beniiihen sich, die Ereignisse auszu
nutzen, um an die Maeht zu kommen. Diesen Problemen werden wir auf die Dauer nieht
ausweiehen konnen, umsomehr als sich erst erweisen muss, ob die jetzige Regierung in der
Lage sein wird, mit den bisherigen Methoden die an sie neu herantretenden Probleme zu
meistern. Vom Standpunkt der Kriegsfiihrung sind wir nieht an der einen oder anderen
Partei, sondern hauptsåchlich an der innerpolitisehen Stabilitåt Dånemarks interessiert.
Deshalb sollte unaere Tendenz sein, siehnieht in innerpolitisehe Angelegenheiten einzumisehen,
so lange keine zwingende Veranlassung dazu vorliegt. Ich habe daher dem Aussenminister,
der mir kiirzlieh von Putsehgeriiehten der dånisehen Nationalsozialisten erzåhlte und mich
fragte, wie sich das deutsehe Militiir stellen wiirde, falls es zu Umsturzversuehen kommen
soUte, gesagt, dass es Saehe der Dånen sei, ihre innerpolitisehen Streitigkeiten unter sich
auszutragen, und dass, so lange dabei die deutschen militarisohen Interessen nieht beriihrt
wiirden, ein Eingreifen unaererseits nieht zu erwarten sei. Die Besorgnis ist hier, dass wir
uns doeh mehr fiir die innerpolitisehen Verhaltnisse interessieren und gegen Juden, Emi
granten und radikale Linkskreise vorgehen und hierflir einen eigenen Polizeiapparat schaf
fen. Wenn wir in dieser Beziehung weiter gingen, als es unbedingt notwendig ist, so wiirde
das låhmend wirken und ernste Storungen im politisehen und wirtsehaftliehen Leben her
vorrufen. Die Frage darf daher in ihrer Bedeutung nieht untersehatzt werden. Ich habe
dem Aussenminister auf eine Frage naeh Benehmen mit dem militårischen Befehlshaber
gesagt, dass wir vor allem daran interessiert seien, dass keine Spionage, Sabotage und keine
Zersetzung stattfinden, die die militårischen Interessen bedrohen.

Wenn aueh unaerer Zusieherung, dass wir die politisehe Integritat Dånemarks nicht
antasten wollen, Vertrauen gesehenkt wird, so besteht hier doch die Besorgnis, dass die
deutsehe Volksgruppe in Nordschleswig die neue Lage benutzt, um den Versueh zu machen,
Nordsehleswig von Dånemark loszureissen, und dass in Nordsehleswig ein Unruheherd ent
steht. Ieh habe dem Aussenminister, der mich darauf ansprach, geantwortet, dass es begreif
lioh sei, wenn die deutsehe Volksgruppe an den Ereignissen lebhaften Anteil nåhme, und
dass es jetzt mehr als je darauf ankåme, dass die dånisehen Bøhorden Verståndnis zeigten
und keine Politik der Nadelstiche und der Ressentiments betreiben. Das gelte nicht nur
fiir die dånisehen BehOrden, sondern auch flir die d ånisohe Bevolkerung in Nordschleswig.

gez, von Renthe-Flnk,

128.
Afskrift af major Gleins beretning om besættelsen af København.

15. april 1940.

Abschrift!
MAJOR GLEIN
Kommandeur I./I.R. 308.

Kopenhagen. den 15. 4. 1940.

Berieht
iiber die Landung in Kopenhagen und Besetzung der dortigen Zitadelle am

9. 4. 1940.

I. Vorbereitungen.
Am 2.4.40 erhielt ieh von dem 1. Generalstabsoffizier der 198. Inf. Division den

Befehl, mich am 3.4.40, 9.00 Uhr in Zivil in Berlin, Bendlerstrasse 14 bei Abteilung L zu
melden.
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Nach erfolgter Meldung am 3.4.40, 9.00 Uhr erfolgte meine Einweisung durch den
Oberbefehlshaber, Herrn General der Flieger Kaupisch. Anechliessend an die Einweisung
erhielt ich folgende Befehle: Sie fliegen mit der Bezeichnung "Amtsrat" spåtestens am
4.4.40 mit einem Passagier-Flugzeug ab Tempelhofer Feld nach Kopenhagen.

Auftmg:

1.) Erkundung von Landungsmoglichkeiten eines Schifies in Kopenhagen und zwar im
Freihafen und an der "Langen Linie".

2.) Erkundung der Anmarschwege zur Zitadelle.
3.) Eingehende Erkundung der Zitadelle; Zugånge, Wachen, Starke der Wachen, Belegung

der Zitadelle und die Moglichkeiten einer rasehen Besetzung der Zitadelle.

Ausjuhrung der Bejehle und der Auftriige.

Nach Besehaffung des notwendigen Passes, der Devisen und des Flugscheines flog
ich am 4.4.40, 17.30 Uhr ab Tempelhofer Feld mit einem Flugzeug der Lufthansa nach
Kopenhagen. Wahrend des ganzen Fluges herrschte heftiger Wind und starkes Schneetreiben,
Sicht war keine vorhanden und der Flug wegen des starken Winds sehr unangenehm. Bei
meiner Ankunft in Kopenhagen um 20.40 Uhr auf dem Flugplatz Kastrup war es bereits
dunkel geworden; das Schneetreiben und der Wind hielt weiter an.

Das sohlechte Wetter, das an diesem Abend den Yerkehr auf den Strassen und im
Hafen von Kopenhagen etwas beeintråchtigte, war flir mich flir die Ausfiihrung meiner
Auftrage sehr giinstig. Zunåohst fuhr ich unauffållig vom Flugplatz mit einer Taxe nach
dem Rathausplatz. Nach Sicherstellung eines Zimmers und Einnahme des Abendbrots im
Palast Hotel fuhr ich mit der Strassenbahn in die Gegend des Hafengelåndes und besich
tigte daselbst eingehend die Zoll- und Polizeiwache am Freihafen sowie die Yergitterung
an dem Ein- und Ausgang des Freihafens, der nachts geschlossen und von Polizeibeamten
bewacht war. Bei meinem Gang entlang der "Langen Linie", wo ich die Anlegemoglich
keiten erkundete, wurde ich von einem Polizeibeamten angehalten. Auf seine Frage, was
ich hier wolle, sagte ich ihm u. a., dass ich hier fremd sei und mich verlaufen hatte. Ioh
wurde darauf von dem Beamten sehr entgegenkommend zur nschsten Strassenbahnhalte
stelle gebracht. Da sioh der Beamte nicht langer bei mil aufhielt und nach der entgegen
gesetzten Seite wegging, schlug ich sofort wieder den Weg nach der "Langen Linie" ein
und erkundete darauf den Anmarschweg zum Siid- und Nordeingang der Zitadelle, wobei
ich dann auch feststelIte, dass die Eingangstore nachts verschlossen waren.

Mit diesem Ergebnis schloss ich dann die erste Erkundung ab und fuhr darauf um
1.30 Uhr mit einer Taxe in das Hotel zurUck.

Am 5.4.40, 8.00 Uhr wiederholte ich meine Erkundung im Hsfengelånde, anschlies
send daran begab ich mich zur Zitadelle, wo ich feststellte, dass die Tore jetzt geoffnet; waren
und dass auch der Durchgang durch die Zitadelle fiir Zivilpersonen moglich war.

Kurz entschlossen begab ich mich darauf durch das Siidtor in die Zitadelle. Von dem
Posten, der an diesem Eingang stand, wurde ich nicht angesprochen.

Zur Tamung schlug ich zun åchst den Weg nach der Kirelie ein, Dort angekommen
stellte ich fest, dass die Kirche verschlossen war. Dieser Vorgang wurde von einem dåni
schen Sergeanten, der gleichzeitig an der Kirche vorbeiging, bemerkt. Der Sergeant kam
dann auf mich zu und frug mich, ob ich in die Kirche wolle. Als ich ihm dieses bejahte,
sagte er mir, dass die Kirelie nur Sonntags geoffnet sei. Nach einer weiteren kurzen Unter
haltung bat ich dann den Sergeanten, ob er mir nicht die Sehenswiirdigkeiten der alten Zita
delle zeigen und erklåren konne. Meiner Bitte kam der Sergeant bereitwilligst nach. Als
Erstes wurde ich von ihm in die Korporals-Messe gefiihrt, wo ich mit ihm ein Glas Bier trank.
Gleichzeitig erzåhlte er mil dann einiges iiber die Zitadelle, ihre Belegung und militårische
Bedeutung. Nachdem ich das Bier mit ihm getrunken hatte, zeigte er mil dann die Generals
wohnungen, die verschiedenen Kontore, die Femsprechzentrale, die Wachen und die alten
Tore am Siid- und Nordeingang. Als ich alles gesehen hatte, was fiir mich von Wichtigkeit
war, verabschiedete ich mich von dem Sergeanten und fuhr mit der Strassenbahn nach
Schloss "Amalienburg", wo ich mil das Aufziehen der Schlosswache durch die Leibgarde
ansehaute.
2S
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Anschliessend daran begab ich mich in mein Hotel und bereitete meine Riickreise
vor.

Um 14.30 Uhr begab ich mich auf den Flugplatz Kastrup, wo ich dann um 15.30
Uhr meinen Riickflug nach Berlin antrat.

Ankunft in Berlin 20.30 Uhr.
Am Vormittag des 6.4.40 Vortrag iiber meine Erkundungsergebnisse in Berlin,

Bendlerstrasse 14, Abt. L.
Nachmittags Riickfahrt nach Perleberg.

n. Der Divlsionsbefehl.

Abteilung Major Gleim,

1.) FilMer: Major Glein, Kommandeur I./I.R. 308.

2.) Truppen: L/J.R. 308
Radfahrzug LR. 326
l Zug der 3./Pi.Btl. 235.
l mittiere Funkstelle.
10 seemånnisch ausgebildete Maate,
l Gruppe der Abwehrabteilung O.K.W. Berlin.
l Propaganda- und Tonfilmtrupp.

3.) iluftrag: Die ilbteilung Major Glein. setzt mit der "Hansestadt Danzig" von Trave
miinde aus nach Kopenhagen iiber, erzwingt dort am 9.4.40 um 5.15 Uhr die
Landung und besetzt die Zitadelle, um den Forderungen des deutschen Ge
sandten besonderen Nachdruck zu verleihen.

4.) Aufgaben im einzeinen:
a) Die Abteilung Glein erzwingt die Landung moglichst in der Nåhe der Zita

delle (Kastellet) und erreicht auf dem schnellsten Wege nach mundlieher
Anweisung und personlieher Erkundung (Teile, vor allem Pioniere voraus!)
die Zitadelle. Es komnu. in erster Linie darauf an, den ostwårtigen Teil der
Zitadelle so zu besetzen, dass der westlich davon gelegene innere Teil der
Zitadelle beherrscht werden kann. Im Wege stehende Eisengitter sind durch
Sprengungen oder mit Hilfe von Strickleitern und sonstigen Hilfsmitteln
zu iiberwinden. Drahtscheren mitfiihren!
Der im Ostteil der Zitadelle wohnende Kommandierende General ist als Geisel
festzunehmen unter Achtung seiner militårischen Stellung, ebenso bei Gele
genheit auch andere hohe Offiziere. Ferner ist eine im Ostteil der Zitadelle
liegende Fernsprechvermittlung zu besetzen.

b) Gleichzeitig sind die beiden durch Wachen gesicherten Eingangstore an der
Nord- und Siidseite der Zitadelle iiberfallartig zu nehmen zum Oflenhalten
fiir die nachfolgenden Teile. (Besetzung von Fernsprechern in den Wach
håusern zur Verhinderung von Warnungen!)

c) Die Masse der Abteilung riickt auf schnellstem \Vege dann in das lunere der
~.itadelle ein, besetzt die wichtigsten Punkte und zwingt die Besatzung zur
Ubergabe.
Die Besatzung ist zunåchst zur Abgabe der Waflen zu zwingen. Dabei not
wendig werdende Verhandlungen sind kurz und energisch zu fiihren.
KOlUlUt es zum Kampf, so ist mit riicksichtsloser Anwendung von Gewalt
vorzugehen. Die Zitadelle ist zu verteidigen und zwar gegen Ausfalle der
Besatzung, sowie gegen Angriffe von aussen her.
Die Bahnåbergånge an der Westseite der Zitadelle sind zu sichern.

d) Wenn es spater die Lage erlaubt, sind wichtige Punkte des Hafens zu besetzen
und dånische und auslåndische Schiffe am Auslaufen zu hindern.
Das Auslaufen von Schiffen folgender Staaten ist jedoch freizugeben:
U.S.A., Italien, Russland, Spanien, Japan.
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e) Mit der deutschen Gesandtschaft ist sobald als moglich Verbindung aufzuneh
men (Kastelsvej 40, Stadtplan nr. 20).

5.) Von der Luftwaffe unrken. mit:
a) Die Aufkliirungsstafjel 2 (H) 10.

Beim Erscheinen von Flugzeugen dieser Staffel sind Fliegertiicher fiir et
waigen Meldeabwurf auszulegen, sowie die vordere Linie zu kennzeichnen,

b) das Kampfgeschwader 4
das bereit ist, wenn es die Lage in Kopenhagen erfordert, mit iiberlegener
Kraft anzugreifen und den feindlichen Widerstand zu zerschlagen.
Kampfgeschwader 4 wird etwa 7i bis l Stunde nach der Landung der Abtei
lung Glein in Kopenhagen erscheinen. Ist bei einem ernsten Kampf der Einsatz
dieses Gesclnoaders notig; so sind nur auf Belehl. von Major Glein rote Leucht
zeichen abzuschiessen.

ill. Ausfiihrung.1)

Die Einschiffung der Truppe auf die "Hansestadt Danzig" in Traverniinde einschl.
der mitgefiihrten Kraftfahrzeuge, (Kråder) Fahrrader, Nachrichtengeråt, Munition und
Verpflegung vollzog sich reibungslos und war am 8.4.40, 2.45 Uhr durchgefiihrt.

Nach erfolgter Meldung an den Schiffskommandanten stach die "Hansestadt Danzig"
gegen 3.00 Uhr in See.

Die Stimmung der Truppe war trotz engster Belegung des Schiffes vorziiglich.
Nach Ausgabe einer warmen Tee-Portion, die ich in der Schiffskiiche zubereiten liess,

ordnete ich fiir meine Truppe Ruhe bis um 9.00 Uhr an. Ich selbst verbrachte die Nacht
auf der Kommandobriicke bei dem Schiffskommandanten Korv. Kapitan Schroder, mit
dem ich die Seefahrt bis in das Kleinste festiegte und durchsprach.

Gegen 4.00 Uhr wurden wir von einem Schiff, das uns seitwii.rts iiberholte, durch
Blinkzeichen und Sprachrohr angerufen, worauf unser Schiff stoppte. Korv. Kapitån
Schroder begab sich darauf mit einem kleinen Kommando der Schiffsbesatzung an Bord
des Schiffes, das uns angerufen hatte. Letzteres war der deutsche Eisbrecher "Stettin".
Nach etwa 20 Minuten kam Korv. Kapitån Schroder mit einem Kapitanleutnant, dem Schiffs
kommandanten der "Stettin" an Bord zuriick. In meinem Beisein meldete der Komman
dant der "Stettin", dass in der Gegend des Kattegats und dem Sund englische D-Boote
gerneidet seien und dass er zusammen mit 2 Vorpostenbooten den Auftrag habe, die "Hansa
stadt Danzig" zu sichern und ihr gleichzeitig durch die vereiste See den Weg zu balmen.

Nach kurzer Uberlegung und Studium der Seekarte gab Korv. Kapitån Sobreder
dem Kommandanten der "Stettin" folgenden Befehl:

"Ich habe die Absicht, entlang der dånisehen Hoheitsgrenze zu fahren, sodass ein
Unterwasserangriff gegen die "Hansestadt Danzig" erschwert WITd. Fahren Sie mit Ihrem
Schiff und den beiden Vorpostenbooten mit Volldampf voraus und erkunden Sie die See
auf Eisfreiheit; ais weiteres haben Sie die "Hansestadt Danzig" gegen die gemeideten feind
liehen U-Boote zu sichern. 5 Seemeilen vor dem Fort Trekroner ankern Sie und warten dort
das Anlaufen der "Danzig" ab, wo Sie dann weitere Befehle erhalten."

Nach Entgegennahme dieses Befehls begab sich der Kommandant der "Stet t in"
wieder auf sein Schiff und fuhr los.

Die "Hansestadt Danzig" setzte darauf die Fahrt ebenfalls fort.
Inzwischen war es Tag geworden. Auf Auraten des Schiffskommandanten gab ich

den Fiihrern meiner Einheiten den Befehl, auf das strengste darauf zu achten, dass sioh
ausser der Schiffsbesatzung kein Soldat auf dem Oberdeck sehen låsst .

Ausserdem befahl ich noch die Schliessung der Schiffsluken.
Letzteres hatte natiirlich zur Folge dass es in den unteren Schiffsråumeu, durch die

starke Belegung, furchtbar warm wurde. Die Luft war in den Schiffsråumen derart dumpf
und unangenehm, dass man kaum mehr atmen konnte. .

Um der grossen Sache willen wurde aber auch dieses von allen meinen Soldaten
willig ertragen.
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Nach dem Wecken um 9.00 Uhr wurde das Friihstiick ausgegeben. Anschliessend
daran wurde der Anzug in Ordnung gebracht, WafIen gereinigt und Unterricht abgehalten.

Gegen 10.00 Uhr wurden von der Kommandobriicke aus 2 dånisehe Torpedoboots
zerstorer gesichtet, die unser SchifI begleiteten und beobachteten, dann aber nach l~
Stunden wieder verschwanden.

Ausserdem wurden mehrmals deutsche Aufkliirungsflugzeuge gesichtet.
Um 14.00 Uhr befahl ich die Fiihrer der mir unterstellten Einheiten zur Befehls

Ausgabe in die OfIz.-lVIesse.
Als Erstes gab ich unseren Auftrag bekannt, der von allen Anwesenden mit wirk

lieher Begeisterung und grosser Freude aufgenommen wurde. Anschliessend daran gab ich
meine Befehle zur Losung unserer Aufgabe.

Fiir jeden Fiihrer hatte ich eine Skizze vorbereitet, auf der genau sein Weg zur und
in der Zitadelle eingezeichnet war: ausserdem besprach ich an Hand der Skizzen einzeln
mit jedem Fiihrer seine Aufgabe. Nachdem ich die Fiihrer der Einheiten wieder entlassen
hatte und von diesen unser Auftrag den Mannschaften bekanntgegeben war, herrschte in
dem ganzen SchifI helle Begeisterung. Meine Soldaten, die sich inzwischen mit der in [eder
Hinsicht entgegenkommenden SchifIsbesatzung angefreundet hatten, waren sich mit ihren
Kameraden der Marine dariiber einig, dass wir unseren Auftrag schafIen wiirden - koste
es, was es wolle!

Im Laufe der Nacht durchfuhr unser SchifI das Kattegat und den Sund; von den
U-Booten, die gerneidet waren, wurde nichts bemerkt.

Als sich unser SchifI am 9.4.40 gegen 3.00 Uhr Helsirigor nåherte, liess ich meine
Soldaten wecken.

Nach Einnahme des Friihstiicks machten sich die Einheiten fertig zum AusschifIen.
Um 4.45 waren wir in der Nåhe des Forts Trekroner angelangt. Unser SchifI stoppte,

uns gegeniiber auf 100 m lag der Eisbrecher "Stettin", der uns hier, wie verabredet, erwartete.
Von der "Stettin" heriiber kam darauf der Zuruf, dass ihr der durch Blinklicht ange

forderte danische Lotse zur Einfahrt in den Hafen von Kopenhagen verweigert werde.
Das Fort Trekroner, das durch diesternklare Nacht deutlich sichtbar war und W1S

auoh mehrmals mit dem Scheinwerfer an1euchtete, verhielt sich vollkommen ruhig.
Wir wussten nun nicht wie sich das besetzte und mit schweren Geschiitzen bestiickte

Fort, das wir umfahren mussten, unserem SchifI gegeniiber bei der Einfahrt verhalten
wiirde. Weiter wussten wir auch nicht, wo sich die vor dem Hafeneingang ausgelegten Minen
felder befanden.

Der SchifIskommandant und ich standen auf der Kommandobriicke und machten
uns auf alles gefasst. Wir waren uns aber einig dariiber, dass wir unbedingt unser Ziel
erreichen miissen, - wie es auch gehen mcge l

Nachdem wir diesen Entschluss gefasst hatten, gab Korv. Kapitån Schrøder der
"Stettin" durch Zuruf den Befehl, sofort mit Volldampf anzulaufen, das Fort im Zick-Zack
Kurs zu umfahren und im Hafen an der "Langen Linie" anzulegen.

Die "Stettin" lief darauf sofort an, unsere .Danaig" folgte ihr auf 100 m im Kiel
wasser.

Das Fort Trekroner blieb ruhig, desgleichen auch ein dånisches KriegsschifI, das
im Hafen, gegeniiber der "Langen Linie", vor Anker lag.

Um 5.20 Uhr hatten wir in Kopenhagen unbehelligt im Hafen die "Lange Linie"
erreicht, wo die "Hansestadt Danzig" dann anlegte.

Nachdem die Fallreeps gefallen waren wurde zunåchst ein s[chwerer] M[aschinen]
G[ewehr]-Zug ausgeladen und zur Sicherung der Ausladung auf dem Kai in Stellung gebracht.

Dem s[chweren] M[aschinen] G[ewehr]-Zug folgten zwei Stosstrupps auf Fahrrådern
mit dem Auttrag:

Uberwaltigung der Polizei- und Zollwache im Hafen und Zerstorung der auf den
'tYachen befindliehen Fernsprechapparate.

Die beiden Wachen waren innerhalb 5 Minuten durch die Stosstrupps uberrumpelt,
entwaffnet und gefangen genommen. Die Fernsprechstrippen wurden mit Drahtscheren
durchschnitten. Wahrend dieser Unternehmung wurde das verst. Btl. ausgeladen und sofort
in Richtung Zitadelle im Eiltempo in Marseli gesetzt.
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zwei Gruppen auf Fahrrådern.
Aufklårung gegen Siid- und Nordtor der Zitadelle. Der Aufklårung folgen
dichtauf zwei Sprengtrupps des Pi[onier] Zuges auf Fahrrådem. Stiirke: je
l Uffz. und 4 Mann.
Sprengung der Tore am Siid- und Nordeingang der Zitadelle.
Mit 200 m Abstand
folgt die 1. K[om]p[anie], verstårkt. durch einen s[chweren] M[aachinen]
G[ewehr]-Zug und einer Gruppe der Nachrichten-Abteilung.
Filhrer: Hauptmann Beck.
Nach erfolgter Sprengung der Zitadellen-Pore sofort mit Stosstrupps in die
Zitadelle durch Nord- und Siidtor eindringen, Wachen iiberwåltigen und ent
waffnen. Fernsprechzentrale besetzen und zerstoren. Wohnung des Generals
besetzen und General als Geisel festnehmen.
Alsdann durchstossen durch Zitadelle, Aussenwall besetzen und zur Verteidi
gung einrichten.
Die 3. Kompanie verstårlet durch einen s[chweren] M[aschinen] G[ewehr]-Zug.
Filhrer: Leutnant Gruler.
Hinter der 1. Kompanie folgen und durch Nordtor in die Zitadelle eindringen.
Besetzen der Innenwachen am Nord- und Siidtor.
Bewachung der Waffen- und Munitionsråume.
Durchsuchen der Wohnungen und Kaaernenblocks.
Gefangennahme und Entwaffnung der Zitadellen Besatzung.
Bewachung der Gefangenen.
Bataillons-Stab mit mittl. Funkatelle (Funkatelle wurde auf einen von Ge
wåhrsleuten bereitgestellten L[ast]k[raft]w[agen] verladen).
Abwehr-, Propaganda- und Tonfilmataffel folgen unmittelbar hinter der 3.
Kompanie.
Filhrer: Ordonnanz-Offizier Leutnant 'I'axis.
2. Kompanie veratårkt durch einen s[chweren] M[aschinen] G[ewehr]-Zug.
FillLrer: Leutnant Baier,
Auftrag: Aussensicherung. Såmtliche Zugangsstrassen zur Zitadelle sind

abzuriegeln und zu sichern.
Aufldårung nach Weaten ist bis zur Eisenbahnlinie vorzutrei
ben.

Das verst. Btl. war nach 20 Minuten reibungslos ausgeladen und befehlsgemåsa
eingesetzt.

Wåhrend der Ausladung liess ich durch ein Prisenkommando der Schiffsbesatzung, 
Stiirke: l Offizier und 12 Mann und zwei Gruppen Radfahrer - das im gegeniiberliegenden
Hafen angelegte dånische Kriegsschiff besetzen und die Schiffsbesatzung von 2 Offizieren
und 30 Mann entwaffnen und gefangen nehmen.

Verlau/ der Zitadellenbesetzung:
Von den Radfahrgruppen, die zur Aufklarung an die Zitadellentore vorausgeschickt

waren, wurde um 5.30 Uhr gemeldet, dass das Siidtor geoffnet, das Nordtor dagegen ver
schlossen sei.

Letzteres wurde darauf um 5.32 Uhr durch das Sprengkommando Nord gesprengt.
Unmittelbar nach dieser Sprengung drangen die Stosstrupps der 1. Kompanie durch

das Siid- und Nordtor in die Zitadelle ein, Die Posten und die Hauptwache am Siidtor
Stiirke: l Offizier und 30 Mann - wurden iiberrumpelt, durch Jiu-Jitsu niedergerungen und
entwaffnet. Mit Ausnahme des wachhabenden Offiziers, der seine Pistole auf den Fiihrer
der 1. Kompanie abfeuerte, wurde von den Posten und Wachen kein weiterer Widerstand
geleistet.
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Bei der Besetzung und Zerstorung der Fernsprechzentrale wurde von den dånisehen
Fernsprechern zunaohst Widerstand geleistet, der aber bald gebrochen war.

Inzwischen war nun auch die 3. Kompanie und der Btl.-Stab durch das Nordtor in
die Zitadelle eingedrungen.

Nachdem die schwerenM[aschinen] G[ewehre] in Stellung gebracht waren, wurde die
Besetzung der Innenwachen und die Durchsuchung der Wohnungen und der Kasernen
blocks durchgefiihrt.

Die Btls.-Befehlsstelle wurde um 5.30 Uhr im Erdgeschoss des Generalstocks ein
gerichtet.

Die mittIere Funkstelle, die im Garten neben dem Generalstock aufgebaut wurde,
war um 5.55 Uhr betriebsbereit.

Um 6.05 Uhr waren folgende Verbindungen hergestelIt:
1.) Deutsche Gesandtschaft
2.) 198. Inf. Division Korser
3.) LR. 305 Gedser.

Um 6.10 Uhr wurde auf dem Wohnhaus des dånisehen Generals die deutsche Reichs
kriegsHagge gesetzt und gleichzeitig die Fliegersichtzeichen ausgelegt.

Die Durchsuchung der Wohnungen und Kasernenblocks war gegen 6.15 Uhr durch
gefiihrt.

Die gefangenen Offiziere wurden zun åchst in der Wohnung des Generals und spater
in der Offizianten-Messe untergebracht, die gefangenen Unteroffiziere und Mannschaften
sowie die dånisehen Polizeibeamten in der Turnhalle.

Da bei der Durchsuchung der Wohnungen nach Militårpersonen mehrmals von da
nischer Seite auf AngehOrige der 3. Kompanie geschossen wurde, befahl ich, dass auch die
Frauen und Kinder die Wohnungen verlassen miissen, und dass sie sich zunåchst aus Sicher
heitsgriinden in die Zitadellenkirche zu begeben hatten.

6.20 Uhr erschienen iiber der Zitadelle die ersten deutschen Flieger, und zwar zuerst
eine Åufklårungætaffel und spater einige Bombenstaffeln.

In der Zeit von 5.30 Uhr bis 6.15 Uhr wurden von der Aussensicherung (2. Kompanie)
såmtliohe im Absperrungsbereich der Zitadelle diensttuenden Polizeibeamten entwaffnet
und in der Zitadelle als Gefangene eingeliefert. Die im Bereich der 2. Kompanie befindliehen
Polizeiwachen wurden besetzt. An Gefangenen, die auf der Strasse sichergestellt wurden,
sind von der 2. Kompanie ausserdem eingebracht worden: 22 Militårpersonen, darunter
der dånische Generalstabschef, Generalmajor Goertz, sowie 2 Zivilpersonen und zwar der
dånisohe Innenminister und der englische Handels-Attache.

Die Aussensicherung (l Gruppe) gegen Schloss Amalienborg wurde von der Schloss
wache angegriffen. Die Sicherung erwiderte das Feuer, worauf sich die Schlosswache zu
riickzog. 3 dånisohe Soldaten wurden verwundet.

Um 7.35 Uhr meldete ich durch Funk an die 198. Inf. Division: "Kopenhagen Zita
delle ohne Widerstand besetzt", (Signal egi.),

Bei Dureligabe dieser Meldung waren als Gefangene in meiner Hand:

. 48 Offiziere, darunter 2 Generale und 8 Stabsoffiziere,
635 Unteroffiziere und Mannschaften des Heeres und der Marine,
32 Polizeibeamte,

2 Zivilisten.

Um 7.50 Uhr erhielt ich von der deutschen Gesandtschaft die Meldung:
"Alies in Ordnung, Dånemark nimmt deutsche Forderungen an."
Gegen 8.00 Uhr liess ich von dem mir zugeteilten Spezialpersonal der Sondergruppe

Post das Funkhaus, das Fernamt, das Telegrafenamt, das Verstarkeramt und die 15 Wahler
amter in Kopenhagen besetzen.

Die mir zugeteilte Abwehrgruppe des O.K.W. Berlin arbeitete gemåse Sonderbefehl
unter Fiihrung des Majors der Luftwaffe Wackerhagen selbståndig.

Gegen 9.00 Uh! erhielt ich von dem Luft-Attache der deutsohen Gesandtschaft,.
Oberst Petersen, den Befehl



224

1.) Die Aussensicherungen einziehen.
2.) Zuriickgabe der Waffen an die gefangenen Offiziere und Polizeibeamten.
3.) Entlassung såmtlicher Gefangenen.
Mit der Entlassung der Gefangenen wurde darauf sofort begonnen.
Zuerst wurden die Frauen und Kinder entlassen, anschliessend daran die Offiziere

und Polizeibeamten, nach vorheriger Ausgabe ihrer Waffen, und zuletzt truppweise die
Vnteroffiziere und Mannschaften. Letztere wurden vor ihrer Entlassung noch aus der då
nischen Truppenkiiche verpHegt.

Um 11.30 Uhr waren die Aussensicherungen eingezogen und såmtliche Gefangene
entlassen.

Die Vnterkunftsråume in der Zitadelle wurden darauf befehlsgemåss von den Dånen
geraumt und von den mir unterstellten Einheiten iibernommen und bezogen. Unter Bei
behaltung der Innensicherung in der Zitadelle war damit der Auftrag erfolgreich beendet.

gez. Glem.

Fiir die Richtigkeit der Abschrift:

Klotz.

Hauptmann i. G.

1) Se kortskitsen s. 222.

129.

Afskrift af løjtnant Fohrers beretning om besættelsen af radiostationerne

Kalundborg og SkamIebæk.

15. april 1940.

Abschriftl

OBLT. FOHRER
2./N.A.235

Kopenhagen, 15. April 1940.

Bericht

iiber die Besetzung der Rundfunksender Kalundborg und Skamlebaek am

9. April 1940.

Au/trag: a) Besetzung des Rundfunksenders Kalundborg und Ubernahme des Rundfunk
betriebes durch die mitgegebene Propagandagruppe,

b) Ausserbetriebsetzung der 16 Sender in Skamlebaek.

Zur Ver/ugung standen:

l Infanterie-Zug der Abt. Schultz
(1 Feldwebel und 3 Gruppen mit 35 Mann),

l Sonderfiihrer mit 4 Mann fur den Rundfunksender Kalundborg,
l Sonderfiihrer mit 4 Mann ftir die Sender Skamlebaek,
l Offizier der Propagandagruppe mit 7 Mann, darunter 2 Dolmetscher.

Nach der Landung in Korsår verschaffte mir Herr Intendanturrat Herrmann einen
Postomnibus mit Ånhånger. Ioh selbst besorgte noch einen Lastkraftwagen, der von einem
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Soldaten gesteuert wurde, da der d ånische Kraftfulirer nieht mehr aufzufinden war. Abfahrt
in Korser 7.15 Uhr.

Vor Slagelse wurde die Inf. Spitze eingeholt, wo ieh auf Befehl des Herrn Oberst
leutnant Sehultz warten musste, bis er selbst mit etwa 10 Kradsohiitzen naeh Slagelse
vorfuhr. Kurz vor 8.00 Uhr erreiehte ieh Slagelse und fuhr dann iiber Love-s-Gorliv naeh
Kalundborg. Unterwegs wurden wir von den Dånen mit erstaunten Gesiehtern betraehtet.

Etwa um 9.00 Uhr wurde das Sendehaus erreieht. Ich Iiess die Gebiiude raseh
umstellen und ging mit den Sonderfuhrern und einigen Soldaten in den Sendesaal. Es wnrden
sofort alle Riiume und die Fernspreeher besetzt. Das anwesende Senderpersonal wurde
ilber die Saehlage aufgekliirt.

Der Sender war zur Zeit der Besetzung nieht in Betrieb. Ieh rief sofort die Bespre
ehungsråume in Kopenhagen an, wo ieh jedoeh keine Verbindung mit einem deutsehen
Soldaten erhielt. Oberleutnant Gunzer der Propagandagruppe maehte inzwisehen seine
Apparate fertig, um den Sender von Kalundborg aus zu besprechen. Bevor diese Apparate
angesehlossen waren, rief ieh noehmals Kopenhagen an, wo sieh dann ein Leutnant der
Propagandagruppe meldete. Darauf wurde der Sender eingesehaltet und von Kopenhagen
aus wurde der Aufruf an das Dånisohe Volk durehgegeben.

Von Kopenhagen und auch von Slagelse erfuhr ieh dann, dass die Besetzung der
Insel Seeland ohne Widerstand erfolgt sei.

Ieh beauftragte den Sonderfiihrer Kassner mit seinen 4 Mann und etwa 10 Mann
des Inf. Zuges, die Sender m Skamlebaek dureh Wegnahme aller Robren ausser Betrieb
zu setzen und das Sendegebånde besetzt zu halten. Etwa um 11.00 Uhr war dieser Auftrag
ausgefiihrt.

Naeh Regelung der auszustel1enden Posten und der Unterbringung der Sonderfiihrer
und U:ffz. und Mannsehaften fuhr ieh naeh Korstir zu meiner Kompanie zuriiek.

gez. Fobrer.

Oberleutnant.

Fiir die Richtigkeit der Abschrift:

Klotz.

Hauptmann i. G.

130.

Mskrift af oberstløjtnant SchuItz' beretning med bilag om besættelsen af de
sjællandske garnisonsbyer.

17. april 1940.

Abschrjftl

INFANTERIE-REGIMENT 308. Byt. St. Qu., HillerOd, den 17. 4. 40.

Bericht

iiber die Untemehmung der Abteilung Oberstleutnant SchuItz gegen SeelandfDånemark.

Zusammensetzung del' Abteilung:

Stab, Naehriehten- und Pi[onier]-Zug I.R. 308,
III.fI.R. 308 (teilweise auf Rådern),

29
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TeiJe M[aschinen] G[ewehr] Bt!. 13 (mot) unter Fiihrung des Kommundeurs und
14.fI.R. 308,
2.fPi[onier] Btl. 235 (auf Fahrrådern),
2 mittiere Funkstellen,
4 Fernsprechbautrupps (mot),
l Betriebstrupp (mot),
l Chirurgengruppe der Sanitåtsdienste,
Fåhrpersonal fiir die Fåhren in Korsar,
Fiihrun~sst~b des Div.Stabes } nur marschtechnisch angegliedert.
Stab Pijonier] Bt!. 235 o

Auftrag:

Besetzung der Garnison Slagelse und rasche Bildung eines Briickenkopfes fiir die
spater nachfolgenden Teile der Division.

Nach Einschiffung der Abteilung auf Dampfer "Campinas" und "Cordoba" in Kiel
liefen am 8. 4. 40 die Dampfer zunåchst bis zur Eckernforder-Bucht.

In der Eckernforder-Bucht erreicht mich der Befehl, zur Besprechung auf dem
Linienschiff "Schleswig-Holstein" zu kommen. Dort werden die letzten Befehle fiir den
Verlauf der Ubung ausgegeben. Zuriickgekehrt zur "Campinas", wird um 14.30 Uhr in der
Offiziersmesse der "Campinas" eine Besprechung mit dem Fiihrer III.fI.R. 308, den Kom
paniefiihrern und deu Fiihrern der unterstellten Teile (Nachrichten-Abteilung 235, 2.fPi[onier]
Btl. 235, sowie Sonderkommando der Propaganda-Abteilung), ausser :M[aschinen] G[ewehr]
Btl. 13 (mot) abgehalten. Erst jetzt wird das Unternehmen bekanntgegeben. Nachdem
alles Wissenswerte iiber die dånische Wehrmacht, der Grund und Zweck des Unternehmens
bekanntgegeben ist, wird der in der Anlage beigelegte AbteiJungs-Befehl ausgegeben.
Gleichzeitig wird der Auftrag erteilt, samtliche Mannschaften iiber die allgemeine Lage zu
unterrichten und sie fiir die Landung mit ihren Aufgaben vertraut zu machen.

Ein horbares Aufatmen geht durch das Schiff dariiber, dass endlich Klarheit ist.
Alles ist begeistert und stolz auf das Vertrauen, das die Vorgesetzten durch Ubertragung
dieser verantwortungsvollen Aufgaben uns schenken. Jeder ist sich bewusst, wie schwierig
diese Aufgabe sein kann; man sieht aber auf dem ganzen Schiff keinen Kleinmiitigen.

Gegen 17.00 Uhr liiuft die Flottille aus, Voraus verschiedene Minensuchboote, dann
die "Schleswig-Holstein", einige Schlepper, dann die beiden Dampfer "Cordoba" uud
"Campinas", sowie weitere Marineboote. Gegen 19.00 Uhr teilt mir der Superkargo mit,
dass wir UlIS der deutschen und dånisehen Minensporre nåhern und fragt an, ob ich es fiir
ratsum halte, dass die Mannschaften dariiber unterrichtet und ob die Schwimmwesten
angezogen werden sollen. Der Superkargo befiirchtet namlich dadurch eine Beunruhigung
der Schiffsbelegung. Ich entschied, die Schwimmwesten anzuzieheu, da ich eine Beunruhi
gung der Manuschaften nicht befiirchtete. Diese Ansicht beståtigte sich auch. Die Stim
mung der Manner liess sich durch die augenscheinliche Gefahr nicht heeintriichtigen.
Auf 20.00 Uhr ist allgemsin Ruhe befohlen; die Manner schlafen, Aufregung zeigt sich nicht.

Etwa gegen 2.15 Uhr in der Friihe des 9. 4. 40 meldet mir der Superkargo, dass die
"Schleswig-Holstein" auf Grund gelaufen ist, und dass datnit die fiir die Abteilung vorge
sehene ArtilIerie-Unterstiitzung entfållt. Gleichzeitig meldet er mir den Untergang eines
der beiden Schlepper. Ich bat ihu, diese Meldungen nicht weiterzugehen, um eine Beunruhi
gung zu vermeiden. Gegen 4.00 Uhr meldet mir der Superkargo weiter, dass sich die Flotille
auf Einlaufkurs befindet. lch begab mich auf die oberste Kommandobrilcke. "Korsar lag
greifbar nahe", Såmtliche Lichter des Hafens und die Strassenbeleuchtung brannten.
Die Blinkfeuer und die Lichter der Hafeneinfahrt Jeuchteten weithin. Fiir UllS ein beruhi
gendes Zeichen dafiir, dass man auf der Insel Seeland ahnungslos ist. Im ersten MorgenJicht
sieht man auf dem Hafen 2 kleine und 1 grosses, hellerleuchtetes Schiff, augenscheinlich
eine Fahre, auslaufen. Obwohl sie dicht an unseren zum Teil olme Positionslichtern fahrenden
Schiffen vorbeikommen, schopft offensichtlich niernand Verdacht. Auf der "Campillas" ist
absolute Ruhe, keiu Mal1l1 zeigt sich auf Deck. Gespannt und gut getarnt liegen die Bedienun
gen der 12 slchweren] M[aschinen] G[ewehre] und der 4 Pak schussbereit auf dem Oberdeck.
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5.15 Uhr passieren die 3 Marineboote die Hafeneinfahrt von Korsår und wenige
Minuten spatel' lauff als erstes Schiff die "Campinas" die Hafenmole an. Die Spannung auf
dem Schiff ist aufs hoehste gestiegen. Hatten die Dånen Verdacht geschOpft, so miissten
die Geschiitze der Hafenbatterie unbedingt in Tatigkeit getreten sein.

5.30 Uhr. Unendlich lang dauert das .Anlegemanover der "Campinas", weil sich
eine Fåhre genau zwischen dem vorgesehenen .Anlegeplatz der "Campinas" und dem der
.,Cordoba" hineingezwangt hat. An den Ladeluken zeigen sich einige StaWhelme der Månner,
die fiebernd auf den Befehl znm Landen warten. Lange Minuten vergehen, bis endlich die
erste Leiter auf Land angesetzt ist.

5.45 Uhr klettert als Erster der Rgts.-Adjutant, Oblt. Gross, an einer Strickleiter
von Bord und betritt den dånisehen Boden. Kurz darauf die ersten Manner auf der aus
gelegten Treppe, die mehr einer steilen, glatten Hiihnertreppe gleicht. Die schwer beladenen
Manner miissen mit grosster Vorsicht hinabklettern; es geht alles viel zu langsam. Bald
wird am Heck des Schiffes eine zweite Treppe ausgelegt, und die AusJadung geht jetzt
schneller vonstatten.

5.55 Ilhr. Der Platz vor dem Bahnhof, der Bahnhof selbst, die Post, das Zollgebaude
und die Briicke mit dem Siidteil von Korser sind in meiner Hand.

6.20 Uhr komnit vom lIL/R. 308 die Meldung, dass Korser nach Norden und
Siiden am Stadtrand abgesperrt ist.

6.30 Uhr. Die ersten 10 Rader der 11./LR. 308 (Radfahrkompanie) kommen endlich
ans Land. Leutnant Ulrich, der den Auftrag hat, die Hohen ostwarts der Vaarby-Aa zu
besetzen, braust los und erricht sein Zie17.15 Uhr (15km.). Er besetzt mit einem M[aschinen]
G[ewehr] und 9 Karabinerschiitzen die Hohe, sodass der entscheidende Punkt dicht vor
Slagelse in meiner Hand ist.

Zuvor hatte Oberleutnant Gross am Bahnhof in Korser einen Kraftwagen eines
dånisehen Kriminalbeamten bescWagnahmt und fnhr damit zusammen mit Leutnant
Bengel und einem Soldaten, der dånisoh sprach, zur Erkundung in Richtung Slagelse. Die
Vaarby-Hohe war feindfrei. Dicht vor Slagelse hielt Oberleutnant Gross an und erfuhr
von Landesbewohnern, dass Slagelse absolut ruhig sei und dånische Soldaten niclit zu
sehen wåren, Mit diesel' Meldung fåhrt Oberleutnant Gross zuriick und trifft mich 6.50 Uhr
am Wald ostwårts Korser. Diese Meldung wird sofort zur Division nach Korser weiter
gegeben. Wahrend in der Zwischenzeit Leutnant Bengel und der Dolmetscher Paulsen in
einem GehOft dicht vor Slagelse ein Telefon besetzt halten, bringt Oberleutnant Gross
auf der Riickfahrt einen Feldwebel und einen Schiitzen des M[aschinen] G[ewehr] Btl. 13
(rnot), bewaffnet mit einem M[aschinen] G[ewehr] und einer Maschinenpistole, mit, die
sofort in Stellung gehen und den Ortsausgang von Slagelse sichern, sodass ein Heraus
treten von dånisehen Truppen unmoglich ist,

6.40 Uhr. Die Briickenkopfstellung nordlich und siidlich am Korso» Nor ist von den
ersten Teilen des III./I.R. 308 besetzt und wird von den nachfolgenden Teilen ausgebaut.

Die "Cordoba" mit dem M[aschinen] G[ewehr] Btl. 13 (mot) befand sich bei der
Einfahrt in den Hafen von Korsor hinter der "Campinas", fuhr aber wåhrend der Lande
manover der "Campinas" an diesel' vorbei und legte dicht davor an einer Hafenmole entlang
eler Strasse, elie in das Stadtinnere von Korsør fiihrt, an. Die Entladung der M[aschinen]
G[ewehr]'s und der Kradschiitzen mit ihren Fahrzeugen geht wesentlich schneller als die
Entladung der Fahrråder aus der "Campinas". Ich setze mich in einen Wagen eles M[aschinen]
G[ewehr] Btl. 13 (mot) und fahre nach der Briickenkopfstellung am Wald siidlich des Korser
Nor. Ich hatte den Auftrag gegeben, sobald der erste Zug der Kradschiitzen-Kompanie
des M[aschinen] G[ewehr] Btl. 13 (mot) vollståndig ausgeladen sei, mil' diesen nach
zusohicken. Er trifft 7.35 Uhr bei mir ein. Das M[aschinen] G[ewehr] Btl. 13 (mot) hat
jedoch ohne Riicksicht auf die Ansladung der Kraftfahrzeuge alle gelandeten Manner der
l./M[aschinen] G[ewehr] Btl. 13 (mot) zu Fuss auf Slagelse in Marsch gesetzt.

Es entwickelt sich ein eiliger Vormarsch auf Slagelse. Radfahrer der 11./LR. 308
rasen so, wie sie ihre Rader bekommen, auf Slagelse zu. M[aschinen] G[ewehr]-Schiitzen der
M[aschinen] G[ewehr]-Kompanie zu Fuss keuchen unter der Last ihrer M[aschinen] G[ewehr]'s
und ihren gefiillten Munitionskåsten Slagelse zu. Jeder will der Erste sein. Um 7.45 Uhr fahre
ich an der Spitze des Kradschiitzenzuges, elicht hinter mir der Kommandeur des M[aschinen]-
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G[ewehr] Btl. 13 (mot), in Slagelse ein. An den ersten Håusern von Slagelse treffe ieh einen
in einem Torbogen stehenden dånisehen Oberleutnant mit mehreren Soldaten. Ich lasse
halten, begriisse den Offizier und fordere ihn auf, in den Wagen zu steigen und mir die
Kaserne zu zeigen. Unterwegs teilt er mir mit, (er spraeh iibrigens sehr gut deutsch), dass
die dånisehen Truppen von den vorgesetaten Dienststellen in Kopenhagen bereits unter
riehtet seien, den deutsehen Truppen keinen Widerstand zu leisten. In der Kaserne ange
kommen, lasse ieh den Kommandeur der Garnison Slagelse, einen alteren dånisehen Haupt
mann, zu mir bitten und eroffne ihm die Landung und die friedliehe Besetzung Dånemarks
dureh deutsehe Truppen. Ieh fordere ihn auf, keinen Widerstand zu leisten, da dies ja
doeh zwecklos sei und unnotiges BIutvergiessen hervorrufe. Weiter bitte ieh ihn, die Garnison
antreten zu lassen . Er verlangt 10 Minuten Aufsehub, die ieh gerne gewåhre.

8.20 Uhr. Lt. Ulrich - 1l./I.R. 308 - erh ålt den Auftrag, die Ortsausgiinge von
Slagelse dureh je eine Gruppe Radfahrer zu siehern.

8.30 Uhr. Die d ånische Garnison Slagelse ist unter Waflen angetreten und wird
dureh den dånisehen Kommandeur gemeldet. Mit Hilfe des Dolmetsehers Marquardt klare
ieh die dånisehen Soldaten iiber den Grund der Besetzung Dånemarks auf und sage ihnen,
dass sie velletåndig frei sind und ihre Waflen behalten diirfen. Ieh hatte von den dånisehen
Soldaten al1gemein den Eindruek, dass sie reeht froh waren, dass elie Saehe friedlieh auslief.

8.40 Uhr. 'Wiihrenel meirier Anspraehe triflt der Divisionskommandeur, Herr General
R o e t t i g, in der Kaserne Slagelse ein, Aueh ihm melelet der Kommandeur der dånisehen
Garnison unter pråsentiertern Gewehr. Der Herr General sehreitet die im offenen Viereek
ungetretenen dånisehen Soldaten ab und begriisst die danisehen Offiziere. In diesem Augen
bliek tiberfliegt ein Gesehwader deutseher Kampfflugzeuge die Stadt Slagelse. Gewaltig
und stark ist diesel' Einelruek.

8.50 Uhr werelen die inzwischen eingetroflenen Teile des M[asehinen] G[ewehr] Btl. 13
(mot) auf elie Garnison Ringsted in Marsch gesetzt mit dem Auftrag, diese zu nehmen und
die dortige Artillerie-Abteilung zu entwaflnen bzw. von elen gegebenen Tatsaehen zu unter
riehten.

Ich selbst uriterhalte mich noeh langere Zeit mit dem danisehen Kommandeur,
wobei ieh folgendes Interessante erfahren habe:

"Die Garnison hatte tags zuvor eine friedeusmåssige Ubung abgehalten mit der
Lage, dass deutsehe Truppen in Korser landen. Die Truppe hatte dabei die auch mil' als
entseheidend und wiehtig erkannte Hohe ostwiirts des Vaarby-Aa besetzt.

Am 9. 4. 40 friihmorgens war die Garnison von Kopenhagen aus alarmiert worden:
scharfe Muuition wurde ausgegeben und der Kommandeur beabsiehtigte, wieder die Vaarby
Hohen zu besetzen, als der Befehl eintraf, den deutsehen Truppen keinen Widerstand zu
leisten. Nach. Vergleick der Zeiten, wdre d1'e Garnison, selbst wenn letzterer Bejehi nicht einqe
troffen. wiire, euoa 14 Stunde spiiter au/ den Vaarby-Hohen einqetroffen, machdem. diese bereits
von den vordersten Teilen. meiner Abteilung genommen waren.,.

Die dam'sche Gm'nison wam also zu spat qekommen.
Mit Entrtistung bemerkte der d ånische Kommaudeur, dass wir nieht einmal mit

Panzerwagen angeriiekt kommen, worauf ieh ihm erwielerte, dass diese erst spatel' aus
gelaelen wiirden (!).

Der Kommandeur war, wie alle seine Offiziere, im Gegensatz zu elen Mannsehaften
sehr niedergesehlagen iiber die Uberrumpelung und kampflose Ubergabe des Landes.
Er sah sieh immer wieder als Gefangeuer an und nur meine wiederholte Versieherung, dass
dies keineswegs der FaU sei, dass ieh ihm ja die Waffen lasse, beruhigte ihn etwas.

Die ganze Aktion gegen die Garnisonen Slagelse, Ringsted und Roskilde. letztere
dureh M[asehinen] G[ewehr] Btl. 13 (mot), war um die Mittagsstunde vollstiindig beendet.
Ich selbst traf gegen 1l.00 Uhr in Ringsted ein. Die Truppen der Abteilung Sehultz wurden
am 9. 4. 40 folgendermassen verteilt; naehdem das M[asehinen] G[ewehr] Btl. 13 (mot) aus
dem Verbande ausgesehieden war.

Die lO.fl.R. 308 Korsor mit dem Auftrag, den Hafen und elie Stadt Korser bis zum
Eintreflen des LR 326 zu siehern.
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Die 9./I.R. 308 mit dem Auftrag, die Stadt Slagelse gegen die dånische Garnison zu
sichern, wåhrend der Stab des III./I.R. 308 mit I2./I.R. 308 und unterstelltem Inf.Pi[onier]
Zug Soro erreichten.

Der Rgt.Stab. I.R. 308mit Il./I.R. 308und 14./I.R. 308sowie unterstellter 2./Pi[onier]
Btl. 235 erreichten Ringsted.

Die zu Sonder-Aufgaben eingesetzten AbteiJungen der Nachrichten-Åbteilung 235
erledigten rasch ihre Auftrage, besonders die Besetzung des wichtigen Senders Kalundborg.
Gleichzeitig mit der Unternehmung auf Korsår ging Hand in Hand die Besetzung von
Kopenhagen durch das I. Btl. meines Regimcnts unter FUhrung von Major Glein. Die
Unternehmung war am 9. 4. 40 abends abgeschlossen und die Strasse Korsor-c-Kopenhagen
in meiner Hand.

gez, Schultz.

Oberstleutnnnt und Regimentskommandeur.

Fur die Richtigkeit der Abschrift:

Klotz.

Hauptmann i. G.

AnInge zu dem Bericht vom I.R. 308,

OLerørleutnnnt Schultz.
INFANTERIE-REGIMENT 308.

Regiments-BeCehl Nr. l ffir den Einsatz bei der Landung in KorsOr.

l.) In Korstir ist voraussichtlich nur mit schwachem Widerstand von Seiten der Gen
darmerie, Zoll- und Polizeibeamten zu reelmen.
Etwaiger Widerstand einiger alterer Geschiitze wird durch eingesetzte Marineboote
gebrochen, ausserdem durch auf der "Campinas" aufgebaute Pak und M[aschinen]
G[ewehre]. Letztere geben auch Feuerschutz bei der Landung.

2.) III./I.R. 308 besetzt mit 2 Schiitzenkompanien (ausladen auf der Achtertreppe) zunaohst
die nåchste Nåhe des Hafens mit Postamt, Bahmhoj und Zollgebåude, Beide Kom
panien durchstossen dann Korser nach SO. und NO., erreichen den Ostrand von
Korser und sichern dort gegen etwaigen von O. anriickenden Gegner. Sie erreichen
dann die Briickenkopfstellung beiderseits des Korser-Nor.
Durch nachriickende Teile der I2./I.R. 308 wird diese Sicherung spater verstårkt. 
Jeder Verkehr von Korser in ostw. Richtung ist zu unterbinden. Von Osten kommende
Unbewaffnete werden nach Korsor durchgelassen.

3.) Il./I.R. 308 entlådt anschliessend; Leutnant Ulrich mit den ersten 8 Rådern erreicht
die Briicke iiber den Vaarby-Aa und besetzt die Hdhen etwa l km ostwårts davon.
Ihm folgt die Il./I.R. 308 nach Entladung in beschleunigtem Tempo und verstårkt
die SteJlung Leutnant Ulrichs. Weiterer Vormarsch auf Slagelse wird erst auf meinen
Befeh! angetreten.

4.) Rgt.N.Z. nur mit den Trupps, die auf Slagelse angesetstsiud, mit dem Auftrag, Fern
sprech- und Telegrafen-Verbindungen in Postamt, Bahnhof und Kaserne zu unter
binden, entlådt anschliessend. Dazu tritt ein Tornisterfunktrupp; såmtliehe Trupps
auf Fahrrad.

5.) 2./Pi[onie:rJBel. 235 entlådt anschliessend und erreicht mit grosatmbglichster Geschwin
digkeit auf Riidern Slagelse, der Il./I.R. 308 folgend.

6.) 12./I.R. 308 iibernimmt wåhrend der ganzen Landung Luftschutz fiir die "Campinas"
und entlådt anschliessend an die Pi[onier]-Kompanie, gemeinsam mit Inf.Pi[onier]-Zug.
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7.) U./I.R. 308 erreicht mit ersteu entladenen Geschiitzen im Manuschaftszug den Ostrand
von Korser all der Strasse nach Slagelse und verstårkt dort die Sicherung des Briicken
kopfes. Nach Entladen der ersten L[ast] K[raft] W[agen] folgt sie zugweise nach Slagelse
und meldet sich dort bei mir.

8.) Inf·Pifonier]-Zug. I.R. 308 wird dem IIL/LR. 308 unterstellt. Entladung je nach
Freiwerden der Landetreppen.

9.) N.A. 235 entsendet mit der vordersten Schiitzenkompauie einen Stosstrupp zur
Unterbrechung der Fernsprech- und Telegrafenverbindung in Korser, baut eine Funk
stelle in der Niihe des Hafens zur Verbindung mit der Division. Entladen bei Frei
werden der Treppen.
Souderkommando, verstårkb durch l Zug ll./LR. 308 zur Unterbrechung des Senders
Kalundborg uuftragsgemåss nach der Requirierung der benetigten L[ast] K[raft] W[agen].

10.) Nach meinem Weggang von Korsør iibernimmt Hauptmann VoU das Kommando iiber
den Briickenkopf VOD Korser und meldet danu unmittelbar an Division alle 2 Stunden,
wenn nicht besondere Ereiznisse eintreten,

Il.) Mfascltinen] G'[eæehr] Btl.-13 (mot) entlådt zuuachst eine M[aschinen] G[ewehr]
Kompanie, die im Fussmarsch uaoh Slagelse vormarschiert zur Unterstiitzung,
insbesondere wenn Gegner am Vaarby-Aa Wideratand leistet. Im iibrigen folgt es
zugweise, zuerst die Kradschiitzen auf Slagelse.

12.) Truppenoerbasuiplatz in der Nåhe der Landestelle, spater nach Wahl des Truppen
arztes.

13.) Icli befinde mich his ZlU' Abfahrt nach Slagelse dicht beim Schiff im Hafen,

gez, 5chultz.

F[iir] d[ie] R[ichtigkpit]

gez. Gross.

Oberleutnant und Rgts.•Adjutant.
T'erteiler:

pp.
:Fiir die Richtigkeit der Abschrift:

Klotz.

Haupbmann i. G.

131.

Generalmajor Roetligs beretning om den 198. infanteridivisions

hesættelse af Sjælland, Fyn, Falster og Bornholm.

19. april 1940.

198. INF. DIVISIOK Div. Si. Qu., den 19. 4. 1940.
Abt. la

Bericht

iiber die Besetzung der diinischen Inseln Seeland, Fiinen, Falster und Bornholm durch
die 198. Inf. Division am 9. und 10. 4. 1940.

(siehe anliegende Skizze)

A. Der Auftmg, welcher der 198. Inf. Division vom Hoheren Kommando z.b.V. XXXI
gestelIt war, verlangte eine iiberraschende und iiberfalla'rtige Landung von Kraften der
Division mil 9.4.1940, 5.16 Uhr in :



/

r,
I
r=-s~"S:-.-·~

f:
C
i

\
\

\

231

301)1 O.



232

Kopenhagen, Korsor, Nyborg und Gedser.

Von diesen LandungssteIlen aus sollteu die angesetzten Truppen durch rasches Vorstossen
in das Innere des Landes bzw. durch Verteidigung der Landungsstellen die Besetzung der
Inseln durchfiihren.

L) Ansatz der Kriijte :
Zur Durchfiihrung dieser Anfgabe setzte die Division auf Befehl des Hoheren
Kommandos z.b.V. XXXI 6 Kraftegruppen an:

1.) Abteilung Major Glein:
Fuhrer: Major Glein, Kommandeuc LjI.R. 308.
Truppen : I.jI.R. 308

Radfahrzug J.R. 326
l Zug der 3.jPi[onier] Bt!. 235
1 mittiere Funkstelle N.A. 235
l Propaganda- und l Tonfilmtrupp
l Trupp der Kriegsmarine fiir Hafenbesatzung.

Au/trag: Die Abteilung Major Glein setzt mit der "Hansestadt Danzig" von
Travemiinde aus nach Kopenhagen iiber, erzwingt dort am 9.4.1940
um 5.15 Uhr die Landung und besetzt die Zitadelle (Kastellet l),
um den Forderungen des deutschen Gesandten bei der Dånisehen
Regierung besonderen Nachdruck zu verleihen.

2.) Abteilung Oberstleutnant Schultz:
Fuhrer: Oberstleutnant Schultz, Kommandeur I.R. 308.
Truppen: Stab, Nachr[ichten]- und Pi[onier]-Zug LR. 308

IIL/I.R. 308 (teilweise auf Fahrrsdem)
Teile M[aschinen] G[ewehr] Bt!. 13 (mot.) unter Fiihrung des Btls.
Kommandeurs 14.jLR. 308
2./Pi[onier] BtJ. 235 (auf Fahrradern)
2 mittiere Funkstellen N.A. 235
4, Fernsprechbautrupps (mot) N.A.235
1 Betriebstrupp (mot) N.A. 235
l Chirurgengruppe der Sånitåtsdienste 198. Inf. Division
Fahrpersonal fiir die Fåhren in Korser
Fiihrungsstab des Div. Stabes l ..
Stab Pi[onier] Btl. 235 J nur marschtechnisch angegliedert

Au/trag: AbteiJung Oberstleutnant Schultz setzt mit Linienschiff "Schles
wig-Holstein", Dampfer "Campinas" und Dampfer "Cordoba" unter
Sicherung von Seestreitkråften von Kiel nach Korser iiber.
Sie besetzt die Garnison Slagelse und bildet rasch einen Briickenkopf
fiir die spater nachfolgenden Teile der Division.
Teile der N.A. 235 unter dem Schutz eines Infanterie-Schiitzenzuges
LR. 308 stossen nach Kalundborg vor, um dort den dånisehen Gross
sender zu besetzen.

3.) Abteilung Oberst Buck:
Eiihre»: Oberst Buck, Kommandeur I.R. 305.
Truppen: III./I.R. 305 (auf Fahrrådem)

3./M[aschinen] G[ewehr] BtJ. 13 (mot)
14./I.R. 305
Radf[ahrer]-Schwadron 235
1./Pi[onier] Btl. 235 (auf Fahrrådern)
2 mittIere Funkstellen N.A. 235
Fåhrpersonal zur Bedienung der dånisehen Fahren.
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Auftrag: Vorstoss durch die Insel Falster und iiber die Meerenge bei Vording
borg zur Gewinnung eines Briickenkopfes nordlich Vordingborg
fiir die spater nachfolgenden Teile der Division.
Eine Kompanie Fallschirmiiiger hatte den Auftrag, um 6.15 Uhr
bei Masneda abzuspringen und die Briicken fiir die herauriickende
Abteilung Oberst Buck zu sichern.

4.) Abteilung Hauptmann Kanzler:

Filhrer: Hauptmann KanzIer, Komp. Chef 7./LR. 326

Truppen: 7./LR. 326
l kleine Funkstelle der N.A. 235.

Auftrag: Die Abt. Kanzler setzt auf 2 M[inensuch]-Booten und Torpedo
boot "Claus von Bevern" der Kriegsmarine von Kiel nach Nyborg
(auf der Insel Fiinen) iiber und erzwingt dort die Landung, besetzt
den Hafen unter dem Schutz der Schiffe der Kriegsmarine und
verteidigt ihn gegen etwaige Angriffe.
Sie beschlagnahmt die dort liegenden dånisehen Fåhren mit Hilfe
des Fåhrpersonals und verhindert das Auslaufen von Schiffen sowie
das Zerstoren kriegs- und hanuelswichtiger Anlagen durch die Dånen.

5.) Verst[iirkte] Inf. Rgt. 326:

Filhrer: Oberst von Bessel, Kommandeur LR. 326.

Truppen: I.R. 326
3./Pi[onier] Btl. 235
III. /A.R. 235
Teile M[aschinen] G[ewehr] Btl. 13 (mot)
KI[eine] K[raft]w[agen]-Kol[onne] 1./235.

Auftmg: Verst[arkte] Inf. Rgt. 326 setzt mit Seetransport auf Dampfem
"Leuna", "Buenos Aires" und "Entrerios" am 9.4.40 von Kiel nach
Korsar iiber, um dort fiir den Vorstoss in Richtung Kopenhagen
eingesetzt zu werden.

6.) Die noch. ilbrigen Teile der Division (etwa eine verstlårkte] Rgt. Gruppe und
die riickwårtigen Dienste) hatten den Auftrag von Warnemiinde nach Gedser
iiberzusetzen, um von dort aus in Richtung Vordingborg nachgefiihrt zu werden.

Der Schwerpunkt der Operation lag auf dem Vorstoss von Korsar in Richtung
Kopenhagen.

Mit feindlichen Alnoehrmassnohmen musste gerechnet werden.

Es gab folgeride Mogliohkeiten:
a) Feindlicher Angriff gegen die gelandeten Einzelgruppen, um diese zu vernichten.
b) Feindlicher Widerstand gegen die vordringenden eigenen Kråfte westJ. Slagelse,

zwischen Slagelse und Roskilde, auf der Insel Falster und an den Briicken bei
Vordingborg.

c) Widerstand in der Landstellung Roskilde-Tune-Mosede ("Tune-SteUung").
d) Schliesslich Abwehr in der "alten Landfront" nordwestl. und westl. Kopenhagen

in allgemeiner Linie Taarbeck-Buddinger-ROdovre-Avedare.

II.) Beabsichtigte Durchfilhrung der Operation:

Absicht der Division war, nach gegliickter Landung in Korsar und nach
Gewinnung des Briickenkopfes bei Vordingborg mit der Kraftegruppe Vordingborg
iiber Kjoge, mit der Kråftegruppe Korsar (Schwerpunkt !) iiber Ringsted gegen die
"Tune-Stellung" vorzustossen. Von hier aus soUte dann unter Zusammenfassung
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beider Kraftegruppen und unter Mitwirkung der Luftwafl'e die "TunestellUllg"
durchbrochen werden, um schliesslich die Haupstadt Kopenhagen zu erobern.
Sollte das Unternehmen Vordingborg nicht gelingen, war heabsichtigt, zunåchst
allein mit der Kraftegruppe Korser unter Sicherung der Flanken in Richtung
Roskilde vorsustossen.
Fiir diesen Fall war vom Hoberen Kommando z.b.V, XXXI in Aussicht gestelIt,
dass eine weitere Rgts-Gruppe einer Inf. Division, die am 9.4. durch den "Store
Belt" in Richtung Norwegen im Seetransport im Anmarsch war, auf Korser abgedreht
und der 198. Inf. Division zum Vorstoss auf Kopenhagen unterstellt wiirde.

B. Verlauf del' Operation:
Der Seetransport bzw. Fahrschifftransport der einze1nen Kråftegruppen verlief

im allgemeinen planmåssig. Der Fiihrungsstab der Division befand sich an Bord des
Linienschifl'es "Schleswig-Holstein", dessen Kommandant zugleich Fiihrer der Seetrans
portgruppe Korser-c-Nyborg war. Am 8.4.40 fund an Bord des Linienschiffes noch
eine Besprechung mit dem Fiihrer der Seetransportgruppe im Beisein der Fiihrer der
Kriiftegruppen Korser und Nyborg statt. Es wurden die Einzelheiten fiir eine Unter
stiitzung der Landungstruppen durch die Kriegsmarine festgesetzt.

Das Linienschiff "Schleswig-Holstein" lief am 9.4.40 etwa um 3.00 Uhr (10 See
meilen siidlioh Korsar) auf dem Vengeance-Grund auf eine Untiefe. Ferner wurde in
der Nacht ein Schlepper der Seetrausportgruppe von einem unbekannten Fahrzeug
gerammt und sank. Die Besatzung des Schleppers - ein Kommando der Kriegsmarine
- konnte zum grossen Teil von den eigenen Schiffen der Kriegsmarine geborgen werden,
ein kleiner Teil wurde durch ein diinisches Torpedoboot aufgenommen, ohne dass die
D ånen etwas von dem Unternehmen bemerkten.

Die Transportdampfer und die iibrigen Schifie der Kriegsmarine setzten auf
Befehl des Kommandanten der Seetransportgruppe die Weiterfahrt in Richtung Korser
fort, unter Verzicht auf artilleristische Unterstiitzung bei der Landung. die seitens der
.,Schleswig-Holst ein" vorbereitet war.

Da nicht abzusehen war, wann das Linienschiff weiterlaufen konnte, ging der
Fiihrungsstab der Division von Bord auf ein kleines Fahrzeug der Kriegsmarine iiber
und setzte mit diesem die Fahrt nach Korsar fort.

Infolge der aufgetretenen Hindernisse und der Einfahrtschwierigkeiten in den
Hafen von Korsot verzogerte sich die Landung der Kriiftegruppe Korsar zeitlich etwa
um eine halbe Stunde.

Gegen 6.00 Uhr legten, nachdem vorher die fiir Korser bestimmteu Schiffe der
Kriegsmarine die notigen Sicherungen im Hafen durchgefiihrt hatten, die Transport
dampfer "Campinas" und "Cordoba" im Hafen von Korsar an. Gleichzeitig traf das
Fahrzeug der Kriegsmarine mit dem Fiihrungsstab der 198. Inf. Division ein.

:JEt den ersten Truppen der "Abteilung Oberstlcutnant Schultz" betrat der Divi
sionskornmandeur dånisehen Boden in Korser.

Die Einzelheiten der Durchfiihrung der 4 angesetzten Kriiftegruppen sind aus
den beiliegenden Berichten der Fiihrer der Kråftegruppen ersichtlich.

Nach Aufbau der Funkstelle der Division trafen die ersten Meldungen von del'
gegliickten Landung der "Abteilung Major Glein" in Kopenhagen, der "Abteilung Oberst
Buck" in Gedser und der "Abteilung Hauptmann Kanzler" in Nyborg ein. Die Meldung
iiber die plantnassige Landung an allen 4 Stellen wurde an das Hohere Kommando z.b.V.
XXXI auf dem Funkweg weitergegeben.

Um. 7.50 Uhr meldete die Abteilung Oberst Buck die Gewinnung des Briicken
kopfes um Vordingborg.

Um 7.45 Uhr wurde in Korser durch ein Sclriff der Kriegsmarine der Funkspruch
iibermittelt, dass die dånische Regierung fiir die dånische Wehrmacht angeordnet
hatte, der deutschen Wehrmacht keinen Widerstand zu leisten.

Um 8.00 Uhr folgte der Divisionskommandeur mit seinem engsten Stab im
Kraftwagon den vorausgeeilten mot. und Radfahrgruppen der Abteilung Schultz nach
der d ånisehen Garnison Slagelse und traf dort um 8.15 Uhr ein, Anschliessend wurde
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durch den D[ivisions] K[omman]d[eu]r die Front des dort angetretenen danisehen Batail
Ions des LR. 5 abgesehritten und es wurden zwisehen dem D[ivisions] K[omman]d[eu]r
und dem danisehen Kommandeur Worte der freundschaftlichen Begriissung ausge
tauseht.

Um 8.45 Uhr erhielt der Kommandeur des M[asehinen] G[ewehr] Btl. 13 (mot),
Major Michalke. den Befehl, nach Ringsted zu riieken, um die dortige Garnisonfriedlieh
zu besetzen.

Um. 9.30 UM traf der Div. Stab in Ringsted ein, Der Divisions-Kommandeur
begriisste den Standertåltesten der Garnison, sowie den Burgermeister der Stadt.

Um 10.00 Uhr wurde als nåchstes Ziel dem Kommandeur des M[asehinen] G[eweh]
Btl. 13 (mot) die friedliehe Besetznng der Garnison Roskilde befohlen. Eine Kompanie
des M[asehinen] G[ewehr] Btl. 13 (mot) erhielt den Auftrag zur friedliehen Besetzung
von Holhaelc.

Uni 11.00 Uhr erreiehte gleiehzeitig mit dem M[asehinen] G[ewehr] Btl. 13 (mot)
der Fiihrungsstab der Division Roskilde. Dort begriisste der Divisions-Kommandeur
den dortigen R[e]g[imen]ts K[omman]d[eu]r des danisehen LR. 4.

Um 12.00 Uhr verliess der engste Fiihrungsstab der Division Roskilde in Be
gleitung einer Kradsehiitzenabteilung des M[asehinen] G[ewehr] Btl. 13 (mot) unter
Fiihrung des Kommandeurs des Btls. zur Fahrt naeh Kopenhagen.

12.45 Uhr erreiehte diese Abteilung den Westrand der Stadt und durehfuhr
dann die Stadt bis zur Zitadelle.

Um 13.00 Uhr in der Zitadelle eingetro:!Ien, begriisste der Divisionskommandeur
den Major Glein, Kommandeur I.fLR. 308, und nahm dessen Meldung iiber den VoIlzug
seines gestellten Auftrages entgegen.

Naeh lrurzer Begriissung des verstjårkten] LfLR. 308 begab sieh der Divisions
Kommandeur in die deutsehe Gesandtsehaft und nahm die Verbindung mit dem dort an
wesenaen Chef des Generalstabes des Hoheren Kommandos z.b.V. XXXI und mit dem
deutsehen Gesandten auf.

Der Divisionsstab begab sieh dann in sein Div. Stabsquartier, Hotel Phonix.
Am Naehmittag traf der Befehl des Hoheren Kommandos z.b.V. XXXI ein,

dass auf Anordnung des Fiihrers auch die Insel Bornholm am lOA. zu besetzen sei.
Die Division bestimmte hierfur das II.fI.R. 305. Gleiehzeitig enthielt der Befehl des
Hoheren Kommandos z.b.V. XXXI die vorlåufige Gliederung der Besetzung der dani
sehen Inseln.

Etwa gegen 17.00 Uhr konnte die Division dem Hoheren Kommando z.b.V. XXXI
fernmiindlieh melden, dass der gestelIte Auftrag fiir den 904.40 in allen Teilen dureh
gefiihrt war. Såmtliche Garnisonen von Seeland waren dureh Teile der 198. Inf. Divi
sion besetzt.

ILfLR. 305 wurde am 10.4.40 um 6.00 Uhr mit Seetransport naeh Ronne ge
braeht, landete dort um 16.35 Uhr ohne Zwisehenfall und fiihrte seinen Auftrag dureh.

D a m i t h a t t e d e r A u f t r a g d e r l 9 8. I n f. D i v i s i o n, d i e
danisehen Inseln mit der Landeshauptstadt Kopenhagen
ii b e r r a s e h e n cl z u b e s e t z e n, s e i n e n A b s e h l u s s g e f u n d e n.

Rocttig.

Generalmajor.
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132.

Redegørelse fra generaloberst v. Brauchitsch angående de beføjelser, del' til

kommer den overstbefalende over de tyske tropper i Danmark.

19. april 1940.

Abschrijt zu Pol. I u 5804 g.

DER OBERBEFEHLSHABER DES
HEERES

Gen.St.d.H. Gen.Qu. (IB)
Nr. 5198/40 qeh,

Betr.: Stellung und Befugnisse des
Befehlshabers der deutschen
Truppen in Dånemark (Hoh,
Kdo. XXXI).

H.Qu. OKH., den 19. 4. 1940.

L Nach den vom Fiihrer und Obersten Befehlshaber der Wehrmacht erteiJten
Weisungen hat der vom Fiihrer beauftragte Bevollmiichtigte die gesamten Belunge
der Politik, Verwaltung und Wirtschaft wahrzunehmen.

Der Befehlshaber hat die militårische Sicherung und Verteidigung des Landes
vorzubereiten und durchzufiihren.

U. Auf Grund der Verfiigungen OKW/WFA/L. Nr. 22092/40 g.K. (IV) vom 12.3.40
und OKW/WFA/L. Nr. 700/40 g.K. (I H)/IV vom 10.4.40 wird zusammenfassend und
erganzend folgendes bestimmt:

1.) Der Befehlshaber ist nach den angezogenen Verfiigungen des OKW repriisenta
tiver Vertreter der deutschen Wehrmacht. Zur Abtoehrvon Ge/ahren ist er berech
tigt, allen in Dånemark befindliehen Kraften der 3 Wehrmachtteile Befehle zu
erteilen, auch wenn sie dem OKH taktisch nicht unterstehen.

In den einzelnen Kiisteoplåtzen und Standorten haben die dienstaltesten
bezw. vom Befehlshaber bestimmten Offiziereals ortliclze Bejehlshaber entsprechende
Befugnisse.

Im iibrigen gilt die Verfiigung iiber BefehJsbefuguisse im Operationsgebiet
des Heeres (OKW Nr. 1050/39 g. Kdos. WFA/L II c vom 10.5.39) sinugemass.

2.) Zur Er/illlung seiner Au/gabe iibt der Befehlshaber die militårischen Hoheitsrechte
aus. Er ist berechtigt, alle hiernach erforderlichen militårischen Massnahmen zu
treffen.

Die -militarisclzen Belange aller Wehrmachtteile vertritt der Befehlshaber
einheitlich gegeniiber der danisehen Regierung.

Er hat fiir Anbahnung und dauernde Aufrechterhaltung guter Beziehungen
zur dånisehen Wehrmacht zu sorgen.

3.) Die zur Erflillung seiner Aufgabe erforderlichen niclltlll'ilitiirisclzen Massnahmen
beantragt der Befehlshaber bei dem Bevollmiichtigten und vertritt diesem gegen
uber einheitlich die Belange aller Wehrmachtteile.

Der Bevollmåehtigte vertritt nach deu ihm vom Fiihrer gagebenen Wei
sungen die nichtmilitarischen Belange gegenliber der dånisehen Regierung. Seine
Aufgabe ist es daher, die Regierungståtigkeit auf die Durchfiihrung der deutschen
Forderungen und die Einhaltung der 'lOU der dånisehen Regieruug gegebenen
Zusicherungen zu iiberwachen. Dabei hat er besonders darauf zu achten, dass
bei allen Regierungsmassnahmen die Sicherheit und Versorgung der Besatzungs
krafte gewåhrleistet bleibt.
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4.) Der Bejehlshaber hat auf enge Zusammenarbeit mit dem Bevollmåchtigten und
gegenseitige laufende Unterrichtung iiber die militårische und politische Lage
Bedacht zu nehmen und hinzuwirken.

5.) Uber den Einsatz von Truppen, sei es zum Schutze des Landes, sei es auf Antrag
des Bevollmåchtigten (z.B. auch zur Sttitzung einer Einwirkung auf die dånische
Regierung) entscheidet der Befehlshaber unter Meldung an OKH. Er tragt fiir
die Durchfiihrung des Einsatzes dem Oberbefehlshaber des Heeres gegeniiber
die alleinige Verantwortung.

6.) FUr die Bearbeitung aller das Verlcehrswesen (Eisenbahnen und Binnenwasser
strassen) betreffendeu Fragen ist beim dånisehen Verkehrsministerium ein Bevoll
machtigter Kommissar als Dienststelle des Chefs des Transportwesens eingesetzt.

Der B.V. Kommissar vertritt nach den Weisungen des Chefs des Transport
wesens die m1:litiirischen Forderungen fiir die Benutzung der landeseigenen Ver
kehrsmittel unmittelbar bei den dånisohen VerkehrsbehOrden. In grundsatelichen
und wichtigen Fragen ist er an die Zustimmung des BefehJshabers gebunden. Er
ist zugleich dessen Berater in allen TransportangeJegenheiten.

Der B.V. Kommissar hat iiber wichtigere VerhandJungen mit den dånisehen
VerkehrsbehOrden den Bevollmachtigten zu unterrichten . Er steht dem Bevoll
machtigten fiir Wahrnehmung allgemeiner deutscher Belange bei den dånisehen
VerkehrsbehOrden zur Verfiigung.

7.) Als Dienststel1e des Chefs des Wehrmachtnachrichtemoesen« (WNV) wird flir den
Bereich des Befehlshabers eine Wehrmacht-Nachrichtenkommandantur eingerichtet.

Der Kommandant der Wehrmacht-Nachrichtenkommandantur vertritt
nach den Weisungen des Chefs der WNV die militårischen Forderungen fiir die
Benutzung der landeseigenen Nachrichtenmittel beim Bevollmåchtigten, dem
fiir die Wahrnehmung fernmeldetechnischer Belange ein 'I'elegrafenbevollmåch
tigter (Tbv) zur Verfiigung steht.

In grundsatsliehen und wichtigen Fragen ist der Tbv an die Zustimmung
des Befehlshabers gebunden. Er ist zugJeich dessen Berater in aJlen Angelegenheiten
der Ausnntzung des landeseigenen Nachrichtennetzes. l

8.) Die Verbindungsstelle des OKW (WiRilAmt) wird dem Wirtschaftsbeauftragten
beim Bevollm åchtigten zugeteilt. Sie vertritt die Forderungen des OKW (Wi
Rii Amt). Uber grundsiitzliche und wichtige AngeJegenheiten ist der Befehlshaber
durch die Verbindungsstelle zu unterrichten.

In Fragen der Ausnutzung des Landes fiir die Ver.~orgung der Truppe steht
der Leiter der Verbindungsstelle dem Befehlshaber als Berater zur Verfiigung.

9.) Die Bearbeitung der Fragen des zivilen Luftschutzes obliegt nach den Weisungen
des Luftgaukommandos XI dem Luftgaustab z.b.V. 300.

Die Anordnungen fiir den zivilen Luftschutz ergehen nach Vortrag des
Kommandeurs des Luftgaustabes z.b.V. 300 durch den Befehlshaber der deutschen
Truppen in Dånemark.

10.) Die Tatigkeit der Propagandastaffel hat sich auf die Berichterstattung iiber mili
tiirische Angelegenheiten und auf di~. geistige Betreuung der Truppe zu beschrånken.

Ebenso erstreckt sich die Uberwachung der Presse durch die Zensurof
fiziere nur auf die militiirische Zensur . Die Zensuroffiziere miissen die Moglichkeit
haben, in Presse, Bild, Film und Rundfunk das Erscheincn von Stoffen zu ver
hindern, deren Veroffentlichung ganz oder in Teilen den Belangen der Deutschen
Wehrmacht abtråglich sein wiirde, Selbståndige Eingriffe in die dånische Presse
sind nicht vorzunehmen.

Die aktive Propagandafiihmng ist Sache des Bevollmiichtigten. Soweit dieser
den Wunsch hat, zu ihrer technischen Durchfiihrung militiirisclle Kråfte und Ein
richtungen heranzuziehen, iibermittelt er seine Åntråge an den Befehlshaber, der
die Durchfiihrung im einze1nen anordnet. Der Befehlshaber hat darauf hinzu
wirken, dass, soweit bei der aktiven Propagandafiihrung Wehrmachtbelange be
riihrt weraen, seine rechtzeitige Beteiligung erfolgt.
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Die Rund/unkeinsatztrupps sollen meglielist bald durch Organe des Bevoll
machtigten ersetzt werden. Die militiil'ische Zensur des Rundfunks bleibt hierdurch
unberiihrt.

Il.) Die Regelung des milital'ischen Grenaxrkehrs erfolgt nach den Weisungen des
OKW (Amt Ausland/Abwehr). Die Bestimmungen ergehen gesondert.

12.) Fiir die Verbindung des Befehlshabers zu den dånisehen MilitiirbehOrden stehen
nach den vom OKW gegebenen Weisungen die in Kopenhagen befindliehen
.AttacltCs der Kriegsmarine und LuftwafIe dem Befehlshaber zur Verfiigung.

Die Tatigkeit des Militiirattaches fiir Kopenhagen ruht vorlaufig. Sollte
seine voriibergehende Anwesenheit in Kopenhagen erwiinscht sein, so ist sie je
weils beim OKH (O Qu IV) zu beantragen.

13.) Hinsichtlich der Gerichtsbarkeit gilt der Erlass des Chefs des Oberkommandos der
Wehrmacht vom 6.4.1940 - Az WFA/Abt. L. Nr. 22146/40 g.Kdos (IV). Danach
hat der Befehlshaber die gerichtsherrlichen Rechte und Befugnisse, die nach
dem Erlass Ob. d. H. vom 14.9.1938 Nr. 119/38 g. Kdos. HR II dem Oberbefehls
haber einer Armee zustchen.

Von der Moglichkeit, die Strafverfolgung gegen dånisohe Landeseinwohner
an dånische Gerichte ahzugeben, ist weitge1zend Gebrauch zu machen (§ 3 KStVO).
Ein Bedlirfnis, danische Landescinwohner dem Kriegsverfahren zu unterwerfen,
kann nur anerkanut werden, wenn die Belange der Wehrmacbt unmittelbar beriihrt
sind und eine ausreichende Siihne durch dånische Gerichte nicht gewåhrleistet
erscheint. Irn allgemeinen wird sich die Aburteilung durch Heeresgerichte auf
Straftaten nach § 2 Ziffer 4 KStVO beschrånken konnen.

gez. von Brauchitsch,

133.

Skrivelse fra general v. Kaupisch til general Bodenschatz angående
tysk politik i Danmark efter besættelsen.

21. april 1940.

DER BEFEHLSHABER DER DEUTSCHEN
TRUPPEN IN D.iL.'mftIARK.

H. Qu., den 20. 4. 1940.

Lieher Bodenschatz,

Anbei iibersende ich Ihnen eiu Schreiben des Wirtschaftsoffiziers, der mil' zugeteilt
ist (ein Pour le merite-UvBootkupitån aus dem Welt!criege, der in der deutschen Wirtschn.ft
tåtig ist),

ferner eine Meldung meiner Quartierrneisterabteilung an OKH.

Der Zweck dieser Schreibeu-) ist ein zweifacher:
L) Es muss vermieden werden, dass das Ansehen der deutschen Wehrmacht und damit

Deutschlands gegeniiber D ånemark infolge falschen, vorschrifts- und abmuchungs
widrigen Verhaltens einzelner Dienststellen und Personlichkeiten gemindert wird,

2.) Wir wollen erreichen, dass durch willige Mitarbeit Dånemarks fiir unsere Kriegsriistung
moglichst viel heransgeholt wird.
Der D åne ist kein Pole sondern Germane.
Seine ihm zugesicherte Souverånitåt muss uach nussenhin. gewahrt werden . Darauf
legen Konig, Regierung und Volk Wert,
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Natiirlich konnten wir sie zwingen. Das ware aber vellig falsch, denu wir wiirden be
stim mt nicht soviel fiir uns herausholen, wie wir bei "freiwilliger" Mitarbeit der dåni
schen Regierung, Industrie, Kaufmannschaft usw. herausholen konnen und miissen.

Der Fiihrer und der Generalfeldmarschall konnen sich fest darauf verlassen, dass
mit freundlichem Gesicht aber mit unbeugsamer Hårte gehandelt wird.

:Mit Gruss und Heil Hitler

Ihr

K [auplsch],

1) De pågældende skrivelser er ikke påtruffet.

134.

Ordre fra genel'al v. Kaupisch, at Føreren venter, at de tyske soldater viser de

nordiske kvinder fornøden agtelse.

21. april 1940.

DER BEFEHLSHABER DER DEUTSCHEN
TRUPPEN IN DANEl\lARK.

H.Qu., den 21. 4. 1940.

Der Fiihrer und Oberste Befehlshaber erwartet, dass alle Soldaten den Franen und
lVIadchen der nordisehen Staaten mit der erforderlichen Achtung begegnen.

Die Truppen sind hieriiber bei Appellen zu belehren.

Der Befehlshaber

Kaupisch,

General der Flieger.
Verteiler:

Bis Kompallien usw.

135.

Den øverstbefalende over de tyske tropper i Danmark, general v. Kaupisch,

fremsender til de tyske hærafdelinger en hilsen fra generaloberst v. Brauehitseh,

21. april 1940.

DER BEFEHLSHABER DER DEUTSCHEN
TRUPPEN IN DANEMARK.

H.Qu., den 21. 4. 1940.

Der Oberbefehlshaber des Heeres hat mir foJgenden Funkspruch iibermittelt:

"Anerkemle vorziigliche Leistungen von Fiihrung und Truppe beim Einmarsch in Dåne
mark. Erwarte weiterhin vorbildliche Haltung im besetzten Lande zur Festigung
Ansehens deutschen Heeres in Augen der Welt. Gegeben am 20. 4., dem Geburtstag
des Fiihrers und Obersten Befehlshabers.,.

gez . von Brauchitseh,

Generaloberst und Oberbefehlshaber des Heeres.
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Ich gebe diese Anerkennung mit Freude an alle unterstellten Truppen weiter.
Von Dånen und Kennern des Landes wurde mir ausscrdem mitgeteilt, dass die

bisher tadeIlose Haltung des deutsehen Soldaten in Dånemark geeignet ist, friihere Vorurteile
zu beseitigen und die englisehe Stimmungsmache zu zerstoren.

Ich erwarte, dass aJle Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften auch weiterhin
in jeder Hinsieht, dienstlich und ausserdienstlich, sich vorbildlich verhalten und Gross
deutschland wiirdig vertreten.

Dieser Befehl ist allen Truppenteilen bei Appellen beknnut zu geben.
Veroffentlichung dieses Befehls dureh Rundfunk oder Presse ist nioht zulussig.

Der Befehlshaber

Kaupisch.

General der Fliegor,
Verteiler:

Bis Kompanien usw.

136.

Renthe-Fink fremsender udkast til cirkulære om, hvorledes de tyske tropper
skal forholde sig i Danmark.

22. april 1940.

Telegramm
(Offen)

Kopenhaqen, den 22. April 1940
Ankunft, den 22. April 1940 21.40 Uhr,

Nr. 368 vom 22. 4.

Die Gesandtsehaft und der militårische Befehlshaber haben gemeinsam ein "Merkblatt
fur das Verhalten in Dånemark" entworfen, das der Truppe zur Kenntnis gebraeht sowie
allen naeh Dånemark aus Deutsehland einreisenden Einheiten und Einzelpersonen aus
gehiindigt werden soll. Der Entwurf hat folgenden Wortlaut:

"Merkblatt fiir das Verhalten in Dånemark".
1.) Jeder Deutsche muss sich bewusst sein, dass er nicht Feindesland, sondern

befreundetes Land betritt, in das die Truppe nur zum Schntz des Konigreiches Dånemark
eingeriickt ist.

2.) Der Dåne hat ein starkes Nationalbewusstsein. Deshalb vermeiden, was die
nationale Ehre kranken kann.

3.) Der Dåne ist freiheitsliebend und selbstbewusst. Unnotige Bevormundung und
Schårfe verletzen das Selbstgefiihl der Dånen,

4.) Politische Auseinandersetzungen vermeiden.
5.) Vorsieht bei Gesprachen. Die Kenntnis der deutsehen Spraehe ist sehr verbreitet.
6.) Reiehsbank- und Rentenbanlmoten oder deutsehes Hartgeld werden in Dåne-

mark nieht angenommen. Zahlungsmittel sind lediglieh Reiehskassenkreditseheine (R.K.K.
Seheine) oder dånische Kronen.

7.) Rationierte Lebensmittel in D ånemark sind:
Kaffee, Tee, Kakao, Margarine und Zucker. Der Ankauf dieser Lebensmittel ist fiir alle
einreisenden Zivilpersonen, fiir einzelne Soldaten und fiir Truppeneinheiten verboten,

8.) Hamsterkåufe von Waren, gleiehgiiltig weleher Art, sind verboten. Eine Uber
tretung dieses Verbotes wird schårfstens bestraft.

9.) Aufdringliehkeiten jeglieher Art gegeniiber der Bevolkerung sind zu vermeiden.
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10.) Jeder Deutsche in D ånemark muss sich jederzeit klar bewusst sein, dass auch
er das Deutsche Reich vertritt und uaoh seiner Haltung Deutschland gewertet wird.

Il.) Såmtliche in wehrwirtschaftlichem Auftrage in D ånemark einreisende Personen,
die mit der dii.nischen Wirtschaft in Verbindung treten wollen, mussen vor Beginn jeglicher
Tatigkeit sich in Kopenhagen mit dem deutschen Wehrwirtschaftsoffizier, Fregattenkapitan
Dr. Forstmann, Hotel d'Angleterre, in Verbindung setzen, der sie den zuståndigen Stellen
zuleitet.

12.) Die in underen wirtschaftlichen Angelegenheiten einreisenden Personen miissen
sieh mit der Deutschen Gesandtschaft, Handelsabteilung, in Verbindung setzen, welche
sie ebenfalls an die zustii.ndigen Stellen weiterleitet.

Ich darf, sofern mir keine anderweitige Weisung zugeht, das dortige Einverstii.ndnis
annelimen.

Renthe-Ffnk,

H ergestellt in 14 St1ick

Davon sind gegangen:

Nr. l an PoI.Vl(Arb.St.)
2 - RAM.
3 - St. S.
4 - Chef AO.
5 - BRAM.
6 - U. St. Pol.
7 - U. St. Recht
8 - Dir. Pers.
9 - Dg. Pol.

10 - Dir. W.
11 - Presse
12 - Kult
13 - pers . Stab (Hewel)
14 - Landesref. Pol.

Dies ist Nr. 6.

137.
Redegørelse fra storadmiral Raeder om forhistorien til operation "Weseriibung".

22. april 1940.

Afskrift.
Berlin 22 Aprill1940.

Supplement to the War Diary of the Commander-in-Chief, Navy.

Operation "Weseruebung".
1. On 10 October 1939 for the first time the Commander-in-Chief, Navy called the
Fuehrer's attention to the importance of Norway for naval and air warfare. The Fuehrer
stated that he would consider the matter.

On 12 December 1939 Quisling and Hagelin were received by the Fuehrer. As a
resuIt, instructions were given to the Armed Forces High Command to make preparations.
The Commander-in-Chief, Navy had a survey made, which was completed in January.
Following this sUIvey, Captain Krancke worked in the Armed Forces High Command
on operation "Weseruebung".

Hagelin meanwhile maintained contact with the Chief of Staff, Naval Staff. His
objects were to develop the Quisling Party so that it would become capable of action, and
31
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to inform the Naval High Command on political developments in Norway and on military
matters. In general he urged speeding up the preparations, but he considered it necessary
fust to expand the Quisling organization. The support promised him in money and coal
was very slow in coming, and he complained about this rcpeatedly. It was not until the end
of March that Quisling considered the operation so urgent that expansion of this organiza
tion could not wait. The military advice given by Hagelin was forwarded to the Armed
Forces High Command.
2. The attitude of the western powers at the end of the Finnish War made the opera
tion urgent, but its commencement was delayed at fust by ice conditions in the Baltic.
As soon as these beeame more favourable the Commander-in-Chief, Navy, in a eonferenee
with the Fuehrer, urged the seleetion of 7 April as X day, regardless ofwhether the weather
were already suitable also for operation "Gelb". The Fuehrer decided on 2 April that
9 April should be X day.
3. an 4 April there was a conference in K[openhagen] between Quisling and a General
Staf! Officer of the Armed Forces High Command. Hagelin, on behalf of Quisling, repeatedly
urged that Quisling should be given an assault group in good time, with the aid of which
he could at once seize power and install a new government with the consent of the King.
This request unfortunately could not be met, sinee Quisling and Hagelin, according to orders,
could not be informed of the imminence and the time of the operation.
4. an 8 April the British laid mines in Norwegian territorial waters. At the same time
a stifIening in the Norwegian attitude had been noticed during the preceding days, indica
ting possibie diffieulties in the operation. For example, the eoastal fortifications were
alerted; troop movements to ok place - 250 Norwegian soldiers were stationed at the
pilot station at Kopperwi.k; there was delay in providing pilots for the supply vessels,
de1aying their passage to the north.

An engagement took plaee between the German and British forces on 8 April.
Actually, destroyer GLOWWORM ran into the HIPPER group and was destroyed; Iater
at the time of landing an encounter took place between the German battleships and heavy
British naval forces off the Lofoten Islands. As far as the Norwegians were concerned, the
harbour defences in the various ports to be occupied were on the alert, and losses on the
German side resulted. In spite of this, the Navy was able to land in all the harbours chosen
for this purpose. The views which the Commander-in-Chief, Navy expressed to the Fuehrer,
and which he held to the very last, that it was wrong to leave destroyers behind in the
northern ports as a support for the occupying forces on land, proved to be cerreet. When,
on the first day, the destroyers in Narvik did not finish refueling, since the second tanker
had not arrived in Narvik owing to delays caused by the Norwegians, their fate was sealed,
They were cut off by superior forces and were obliged to fight these in the fiord. The absence
of the eoastal battery assumed to be at the entrance to Narvik rendered the situation
particularly unfavourable.
5. The Navy fulfilled the tasks assigned by transporting the troops, and penetrating
into the harbours in order to land the troops. The Commander-in-Chief, Navyemphasized
from the start that it would not be possible to break through to Narvile and Trondheim
once more with naval forces for the purpose of supply, since the British would certainly be
in control of the seas by that time. Consequently the Commander-in-Chief, Navy has cate
gorically refused further transport operations by the BREMEN and the EUROPA, etc.,
since this would mean the complete destruction of these ships as well as of the naval forces
escorting them,
6. Seizure of the Norwegian Government and political action in general failed com
pletely. ane factor which contributed to this was undoubtedJy the delay in the arrival of
air-b orne troops owing to fog. However the main reason was the faet that the situation
was handled extremely badly on the political side (Minister Braeuer). In such cases the
main objective must be to arrest the government at all cost. IT energetic steps had been
taken it would have been quite possible to do this and also to bring pressure to bear on the
King to form a new government. A minister (diplomat) who previously had very correct
relations with the King and the Government is the most unsuitable person for such a task.
Before the commencement of the operation I expressed my concern to the Chief of Staf!,
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Armed Forces High Command and to General von Falkenhorst at not knowing how the
political side was being handled. Both assured me that the matter was being dealt with
by the Fuehrer and that the Services were not to be bothered with it. When I mentioned
Quisling to General von Falkenhorst, I leamed to my astonishment, that the latter con
sidered the Minister of Foreign Affairs (Koht!) also a very sound man who could be used,
Mter this statement I feared the worst regarding the settlement of political questions.

The situation developed accordingly: Quisling did not obtain the necessary support
from General von Falkenhorst and from Minister Braener. The Norwegian Government
escaped. The re-organization of the Government in agreement with the King failed. Quisling
was suspected of high treason. An "Administrative Committee", which, however, did not
constitute a government, was the result. The Norwegian population was split into two camps.
It remains to be sean whether the appointment of Terboven as Reich Commissioner and
the recall of Minister Braeuer will bring any changes.

signed: Raeder,

138.

Det tyske rigsudenrigsministeriums bemærkninger til Reathe-Finks udkast til
cirkulære om, hvorledes de tyske tropper skal forholde sig i Danmark.

25. april 1940.

Berlin, den 25. April 1940.

Diplogerma Kopenhagen,
Nr. 420.

RAM
St.S.

U.St.S.PoI.
Dg.PoI.

Telegramm i. Z.
(Geh. Oh. V.)

zu Pol. VI 1105.

Auj Nr. 368 vom 22.

L Mit Merkblatt grundsåtzlich einverstanden. Folgende Anderungen sind jedoch
angezeigt:

Ziffer 10 sollte Ziffer 2 werden.
Bisherige Ziffern 2, 3, 4 und 9 konnten als neue Ziffer 3 wie folgt zusammengefasst

werden:
Bei Zusammentreffen mit Dånen ist alles zu vermeiden-), was die nationale Ehre der

Dånen kranken kann. Politische Auseinandersetzungen sind zu vermeiden, ebenso jede
Schårfe und Bevormundung und jedes Sichaufdrångens),

Bisberige Ziffer 5 bis 83) .

Die bisherigen Ziffern 11 und 12 brauchen der Truppe wohl nicht zur Kenntnis
gebracht werden, sondern nur den nach Dånemark aus Deutschland einreisenden Personen.

II. Falls eine Einigung im Sinne dieser Weisung mit dem dortigen militårischen
Befehlshaber nicht zu erzielen, bitte ich nochmals um Drahtbericht.

Weizsåcker.

P.N.: Ioh habe Gesandten von Renthe-Fink telefonisch verståndigt, dasa er eine telegrafi
sche Weisung auf seinen Drahtbericht Nr. 368 vom 22. 4. abwarten muss,

l) Ordet vermeiden er overstreget og erstattet med: unterlassen.
2) Sætningen ebenso... Sichaujdriingen er overstreget og erstattet med: ebenso jede unniitige &OOrj6

und BevOTmundung.
3) Rettet til: lhnen jolgen ZiUern 5 bis 8.
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139.
Cirkulære om, hvorledes de tyske tropper skal forholde sig i Danmark.

Merkblatt
ffir das Verhalten in Diinemark.

l. Jeder Deutsche muss sich bewusst sein, dass er nicht Feindesland, sondern befreundetes
Land betritt, in das die Truppe nur zum Schutze des Konigreichs Dånemark ein
genickt ist.

2. Jeder Deutsche in Dånemark muss sich jederzeit klar bewusst sein, dass auch er das
Deutsche Reich vertritt und nach seiner Haltung Deutschland gewertet wird.

3. Beim Zusummentreffen mit D ånen ist alles zu unterlassen, was die nationale Ehre
des Dånen kriinken kann. Der danisehen Frau ist mit Achtung zu begegnen. Politische
Auseinandersetzungen sind zu vermeiden, ebenso jede unnotige Schårfe und Bevor
mundung.

4. Vorsicht bei Gespriichen! Die Kenntnis der deutschen Sprache ist sehr verbreitet.
5. Reichsbank- und Rentenbanknoten oder deutsches Hartgeld werden in D ånemark nicht

angenommen. Zahlungsmittel sind lediglich Reichskreditkassenscheine (RK.K.
Scheine) oder dånische Kronen.

6. Rationierte Lebensmittel in Dånemark sind: Kaffee, Tee, Kakao, Margarine und Zucker.
Der Ankauf dieser Lebensmittel ist fur alle einreisenden Zivilpersonen, fiir einzelne
Soldaten und fUr Truppeneinheiten verboten.

7. Hamsterkåufe von Waren, gleichgiiltig welcher Art, sind verboten. Eine Ubertretung
dieses Verbotes wird schårfstena bestraft.

Folgende Ziffern gelten nicht fiir Angehorige der Besatzungstruppen:
8. Såmtliche in wehrwirtschaftlichem Auftrage in Dånemark einreisende Personen, die

mit der dånisehen Wirtschaft in Verbindung treten wollen, mussen vor Beginn jeglieher
Tåtigkeit sioh in Kopenhagen mit dem deutschen Wehrwirtschaftsoffizier, Fregatten
kapitån Dr. Forstmann, Kopenhagen, Hotel d' Angleterre, in Verbindung setzen, der
sie den zuståndigen Stellen zuleitet.

9. Zivilpersonen, die in anderen wirtschaftlichen Angelegenheiten einreisen, mussen sich
mit der Deutschen Gesandtschaft (Handelsabteilung) in Verbindung setzen, die sie
ebenfalls an die zuståndigen Stellen weiterleitet.

Der Befehlshaber der deutschen Der Gesandte und Bevollmiichtigte
Truppen in Dånemørk des Deutschen Reiches

Kaupisch. von Renthe-Fink.
General der Flieger.

140.
Uddrag af indberetning fra den engelske minister i København, Howard Smith,

til det engelske udenrigsministerium om Danmarks besættelse.

25. april 1940.

Extracts from a dispatch from the British Minister in Copenhagen to the
Foreign Seeretary,

N 5040/5040/15.

My Lord ....
The actual events of 9 april have been pieced together by members of my staff from

actual eye-wittness or from reliable information subsequently received and are given below.
Early in the morning towards 5 o'clock three small German transports steamed into the
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approach to Copenhagen harbour, whilst a number of airplanes cireled ahead. The northern
battery, guarding the harbour approach, fued a warning shot at these planes when it was
seen that they carried German markings. Apart from this, the Danes offered no further
resistance, and the German vessels fastened alongside the quays in the Free Harbour. Some
of these airplanes proceeded to drop leaflets over the town urging the population to keep
calm and cooperate with the Germans. I enclose a specimen of this leaflet, which is written
in a bastard Norwegian-Danish, a curiously un-German disregard of detail, together with
a translation. Approximately 800 soldiers landed with full equipment and marched to
Kastel1e, the old fortress of Copenhagen and now a barracks. The door was locked, so the
Germans promptly burst it open with explosives, and rounded up all the Danish soldiers
within, together with the womenfolk employed in the mess. The garrison offered no resi
stance and it appears that they were taken completely by surprise. One officer tried to
escape in a motor car, but his chauffeur was shot before they could get away. He died in
hospital 2 days later. After seizing the barracks, a detachment was sent to Amalienborg,
the King's palace, where they engaged the Danish sentries on guard, wounding three, one
of them fatally .... l\'Ieanwhile, a large fieet of bombers fiew over the city at low altitudes,
and surveyed the airdromes of Kastrup and Vaerlose. Kastrup, the civil port, was quite
undefended, and the Germans landed several transports there, containing mostly staff
officers and other officials. At Vaerlose, the military station, a number of Danish planes
were assembled on the field, Two of these attempted to take off, but were shot down imme
diately. Shortly afterwards the Germans dropped a number of incendiary bombs and
destroyed the hangars and aircraft. By 8 o'clock in the morning the Germans had control
of all points of strategic value, and were rapidly consolidating their positions .... Mean
while, other troops had been landed at Gedser and Korsør. These proceeded rapidly north
wards. Subsequently, a shore battery was erected at Kalundborg, and Roskilde was placed
under martiallaw . . . . A large force was sent up to~Helsingor and sentries were posted
along the coast facing Sweden....

It has been difficult to ascertain exactly what occurred in Jutland.... It is clear
however, that the enemy invaded Jutland from the south at dawn on 9 april and were
at fust resisted by the Danish forces, who suffered casualties. o •• The chances of resistance
were weakened by the extent to which the forces appear to have been taken by surprise.
The chief permanent official of the Ministry of War, for instance, motored into Copenhagen
on the morning of 9 april and drove blithely past a sentry, who ohallenged him, in blissful
ignorance that this was not one of his own men. It took a bullet, which passed through the
lapels of his coat, to disillusion him.

141.
General v. Kaupischs beretning med bilag om Danmarks besættelse 9. april 1940.

30. april 1940.

Geheime Kommandoøache!

BEFEHLSHABER DER DEUTSCHEN
TRUPPEN IN DANEMARK

(HOHERES KOMMANDO XXXI)
la Nr. 279/40 g.Kdos.

H. Qu., den 30. 4. 40.
25. Ausf[ertigungen]

8. Ausf[ertigung]

Bericht
iiber die Besetzung Dånemarks am 9. und 10. 4. 1940 und die dabei gemachten Erfahrungen.

A.) tJberblick iiber Anlage und Verlau/ der Operation.
Dem Hoheren Kommando wurde die Aufgabe gestellt, Dånemark iiberraschend zu
besetzen.
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Die Besetzung sollte soweit als irgend moglich friedlich durchgefiihrt werden. Etwaige
Gegenwehr der dånisehen Wehrmacht war riicksichtslos zu brechen.

I. Zur Losung der Aufgabe unterstellte Truppen siehe AnI. 1. dazu ab 8.4. Stab Inf.
Ers. Regts. 58 mit verst. Inf. Ers.-Bat!. 209,

Landes Schtz. Batl, 702
und V.G.A.D.

Auf Zusammenarbeit angewiesen waren:

Stellvertr. Gen.Kdo. X
Fliegerkorps X
Kampf-Geschwader 4
Luftgaustab z.b.V. 300
Marine Gruppe Ost.

II. Be/ehlsverhaltnisse:

Das Hoh. Kdo. uriterstand wahrend der Vorbereitung und Durchfiihrung der
Operationen in Dånemark der Gruppe XXI.

III. Operationsziel war die Beherrschung

der operativ, taktisch und wirtschaftlich wichtigen Punkte und Ubergange
in Dånemark. der Belte und des Sundes.

Fiir das Unternehmen "Weseriibung" war dabei die schnelle und unbedingte Be
herrschung Jiitlands von entscheidender, vordringlicher Bedeutung. Die Flugplatae
Aalborg sollten vom W-Tage (9.4.40) an Absprunghafen gagen Norwegen werden.
Es kam daher darauf an, so schnell als moglich durch die Enge bei Viborg, von
dort nach Aalborg, und Frederikshavn, Skagen durchzustossen,
Fiir die Beherrschung Seelaruls galt es,
zuerst Kopenhagen und alle naoh Seeland fiihrenden Uberg ånge durch Handstreich

zu besetzen und in Verbindung mit Kampfverbii.nden der Luftwaffe der di
plomatischen Aktion den notwendigen Nachdruck zu verleihen;

darnach war die dånische Wehrmacht auszuschalten, deren iiberwiegender Teil
in Seeland stand,

dann Kopenhagen mit kampfkråftigen Teilen zu besetzen.

IV. Ansat» der Kra/te erfolgte entsprechend dieser Beurteilung:
Mit Schwerpunkt und fast allen beweglichen Kraften in

Jiitland:
170. Inf.Div., davon l verst. Inf.Regt. aufK[raft] w[agen] Tr[ansport] Truppe,
11. Schtz.Brig. (mot.)
mot. Aufklii.rungskrafte;
alle verftigbaren Panzer und Panzer-Spåhwagen,
2 M[aschinen] G[ewehr]-BatI. (mot.),
l Bat!. Luftlandetruppen,
2 schw[ere] Battr. (mot.),
2 Flak-Abt. (mot.),
2 Eisenbahnpanzerziige.

Filr Seeland:
198. Inf.Div.

verstiirkt duroh ein M[aschinen] G[ewehr]-Bat!. (mot.),
1 Eisenbahnpanzerzug.

Moglichst viele Kråfte wurden gleichzeitig, iiberfallartig und megliehat nahe der
operativ wichtigen Punkte zur Wirkung gebracht:
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Zur W-Zeit (5.15 Uhr deutscher Sommerzeit) wurde die Grenze Stid-Jtitlands in
ganzer Breite geoffnet und sofort anschliessend mit mot. Stossgruppen nach
Norden tiberschritten.
Gleichzeitig landeten von See:
Teile in Kopenhagen,

Gedser,
Korser,
Nyborg

und an der Kleinen Beltbrlicke bei Middelfart;
Luftlandetruppen um 6.00 Uhr auf Masnedø sudlich Vordingborg (Fallschirm
jager) um 7.30 in Aalborg (l Zug Fallschirmjiiger, l Batl. mit Transportgruppe)
Um 11.00 Uhr besetzten Seestreitkriifte Esbjerg und 'Iyboron.

Mit der {)ffnung der Enge bei Viborg waren sowohl die 170. Div., wie die Il.
Schtz.-Brig. beauftragt. Die {)ffnung musste am W-Tage so friih als moglich er

folgen.
Aalborg musste am W-Tage mit kampfkriiftigen Teilen, Frederikshavn und Skagen
moglichst bald darnach gewonnen werden.

V. Eine der Hauptgrundlagen flir das Gelingen des Unternehmens war die tJberraschung.
Sie ist, soweit sich hier tiberblicken låsst, in milit årischer Hinsicht gelungen.
Ebenso wichtig war die eingehende Vorbereitung der an einem Tage durchzufiih
renden Gesamtoperation und aller Einzelunternehmen.

VI. Die Operation wurde am 9.4. im Zusammenwirken aller 3 Wehrmachtteile plan
massig entsprechend dem Operationsbefehl 3 vom 21.3.40 durchgeflihrt.
Der bei der dånisehen Regierung und Wehrmacht nachgewiesenermassen vorhan
dene Widerstandswille wurde

durch die uberraschende Besetzung der wichtigen Punkte,
durch die Demonstration der Luftwafie,
durch die diplomatische Aktion (siehe AnI. 2)
durch die sofortige Zerschlagung des aufkeimenden Widerstandes gebrochen.

B.) Feindbild:
Der dånisohe Soldat war der Lage an keiner einzelnen Stelle gewachsen.
Zwar hatten die in den Standorten und Grenzquartieren liegenden Truppen Kampf
anweisungen; das zeigten die Widerstandsversuche in Stid-Jtitland deutlich.
Hier stiessen 170. Div. und 11. Schtz-Brig. auf Widerstandsgruppen unter Flihrung
von Offizieren und Unteroffizieren, die in aller Eile wichtige Geliindepunkte, Abschnitte
und Engen zu erreichen und zu halten bestrebt waren.
Jedoch: Es fehlten auf dåniseher Seite, trotz durchgeflihrter Teilmobilmachung, alle
flihrungsmii.ssigen Grundlagen flir die Ermoglichung eines Widerstandes, wie

Ausbau von Stellungen,
Zarstorung von Brlicken,
Aufkliirung, Sicherung, Alarmsystem,
Zusammenfassung der zahlenmåssig nicht unbetråohtlichen Krafte an den ope
rativ und taktisch wichtigen Platzen.

Es fehlte eine entschlossene Fuhrung, die Unterflihrer und Einzelkåmpfer mit ihrem
Willen beseelte.
Die UberrumpeIung, besonders durch mot. Truppen, wirkte fiberall låhmend,
Allein die Berufung der deutschen Offiziereauf eine zu erwartende Regierungserkliirung
beseitigte in Tondern und Vordingborg, an 2 beaonders wichtigen Stellen, den letzten
Widerstandswillen.
Das Menschenmaterial ist gut.
Die Bewaffnung unvollkommen.
Munition war in auffallender Menge bereitgestel1t.
Die moralische und materielle Bedeutungslosigkeit der dånisehen Wehrkraft ist neben



248

der Kriegsungewohnheit das Werk der demokratisch pazifistischen Staatsflihrung,
die jeden Wehrwillen untergraben hat.
Dieser WehrwilJe wird aber jetzt aufleben und unter der Flihrung des Offizierkorps
vermutlich schnell und wirksam gesteigert werden. Die militårische Fiihrung wird die
Niederlage, Schwiiche und Hilflosigkeit der Regierung benlitzen, um alle notwendigen
Forderungen fiir eine Heeresreform durchzudrlicken.
Die steigende Opposition gegen die Regierung wird alle Enttiiuschten, vor allem die
Jugend, der militiirischen Fiihrung zutreiben ....

C.) Erfahrungen.
I. Vorbereitung des Unternehmens.

a) Der Auftrag stellte einen Teil der Bearbeiter vor neue und bisher einzigartige
Aufgaben.
Neu war in diesem Umfange die Zusammenarbeit der 3 Wehrmachtteile.
Es bestand die Gefahr des Nebeneinanderarbeitens bei Vorbereitung und Durch
fiihrung. Sie konnte nur durch schiirfste Aufmerksamkeit und håufig wieder
holte Besprechungen gemindert und beseitigt werden.
Dem bekannten Fehler der einzelnen Wehrmachtsteile, dAe Aufgaben nur vom
eigenen Standpunkte, also einseitig zu sehen, ohne die Ubereinstimmung mit
der Gesamtlage und mit den Interessen der anderen Wehrmachtsteile iiber
priift zu haben, muss mehr als bisher entgegengearbeitet werden. Dieser Fehler
liegt nicht bei den unteren und mittIeren Dienstgraden, sondern hauptsiichlich
bei einigen hoheren Stellen.
Neuartig war ferner die Ausdehnung der in einem Zuge zu fiihrenden Operation,
unter gleichzeitiget enger Begrenzung der Mittel, z.B. des Schiffsraumes, der
Pionierkråfte, der Artillerie, der Nachschubmittel.
Neuartig war die Forderung der .friedlichen Besetzung" einerseits,
und der Vorbereitung scharfer Kampfanweisungen andererseits, die die Ent
schlusskraft der Fiihrer nicht beengten.

b) Die gewiihrte MogJichkeit engster personUcher Zusammenarbeit mit allen
zah1reichen beteiJigten Dienststellen des OKW., Ob.d.H., Ob.d.L., Ob.d.M.
in Berlin war eine der Voraussetzungen fiir den Erfolg.
Bei iihnlichen Aufgaben wird zu gleichem Verfahren geraten.

c) Die scharfe Begrenzung des Bearbeiterkreises hat sich bewåhrt. Wert und
~otwendigkeit von Tarnmassnahmen wurde erneut bestiitigt. (Ausgabe von
Ubungslagen, Verteilung offener und geheimer irrefiihrender Befehle usw.)

d) Die Unterlagen iiber D ånemark und dånische Wehrmacht waren gut brauch
bar. Sie mussten jedoch in Einzelheiten ergiinzt werden. Hierbei bewåhrte
sich enge Zusammenarbeit mit der Abwehr, sowie die Entsendung einzeJner
Offiziere in Zivil zu ortlichen Erkundungen.
Besonders wertvoll waren die Unterlagen, die der Luftattache der deutschen
Gesandtsehaft in Kopenhagen, Oberst Petersen, vermitteJte.

e) Die Zusammenarbeit Heer - Luftwaffe - Marine war fiir das Hoh. Kdo.
zwar moglich, aber nur sehr umståndlich sichergestel1t. Die mehrmals erbetene,
leider immer wieder abgelehnte Zuteilung je eines Verbindungsoffiziers zur
Luftwaffe und Marine hatte zahlreiche Reibungen vermeiden lassen.
Als sich W-:- 3 endlich Verbindungsoffiziere meJdeten, zeigte sich die Arbeits
erleichterung deutlich.

f) Vorbereitungsarbeiten flir Sicherstel1en der Verpflegung und Bekleidung siehe
AnI. 3.

g) Die Vorbereitungszeit wurde fiir die Ausbildung der Truppe auf die bevorste
hende Aufgabe ausgenutzt. Die Befehle hierzu ergingen in verschleierter Form.
Besonders bewåhrte sich die baldige Zufiihrung der K[raft]w[agen] Tr[snsport]
Abt. an die 170. Div. Es ist notig, dass gerade die Infanterie Gelegenheit
erhålt, von 4 auf 40 Km Stunden Geschwindigkeit und die erforderlichen
Marschl ången umzulernen.
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h) Die Ausgabe der fiir den Einsatz benetigten Karten wurde durch die Karten
stelle des W[ehr] K[reis]X mustergiiltig vorbereitet. Die Geheimhaltuug des Un
ternehmens, die die Ausgabe der verpackten Karten erst am W-:-3 erlaubte,
machte ein Umpacken der Karten in kleine Pakete fiir die einzelnen Vorbånde
erforderlich. Selbst diese aussergewohnlieh umfangreiche Arbeit wurde von
der Kartenstelle X freiwillig in Angriff genommen und in rastloser Arbeit
bewåltigt, Grundsatzliche Yorbereitung der Kartenverwaltung und -Ausgabe
nach diesen Gesichtspunkten wird vorgeschlagen.

i) Die Beschaffung von Mitteln gegen Seekrankheit durch Heeresverbånde ge
fåhrdet die Geheimhaltung. Abhilfe: Beschaffung durch Marinedienststellen.

k) Dolmetscher wurden erst im letzten Augenblick der Truppe zugefiihrt. Mass
nahme hat sich bewåhrt,

l) Neben den taktisehen Yorbereitungen mussten von allen Truppen, vor allem
von den Neuaufstellungen (vergl. B. 2 a), umfangreiche organisatorische
Aufgaben gelost werden.
Weitgehende Ergånzungen an Personal und Material waren bei allen Staben
und Einheiten geboten. Auch diese Aufgabe konnte dank der Unterstiitzung
aller Dienststellen des OKR. vor allem des Bef[ehlshabers] dres] E[rsatz]- und
Personalamtes, gelost werden, sie bedeutete aber in der Zeit der Yorbereitung
eine erhebliche Belastung und gefahrdete die Geheimhaltung, da der Bear
beiterkreis zwangslåufig immer weiter vergrossert wurde.

II. Wiihrend der Durchjuhrung des Unternehmens.
1. Fuhrungsjragen.

a) Bei allen Befehlen wurde - nach altbewahrter Fiihrungserfahrung 
grundsåtzlich richtiges Yerhalten des Feindes vorausgesetzb, trotz del'
bekannten Uuterlegenheit der dånisehen Wehrmacht. Uberraschende Lagen
traten daher nirgends auf. Der Dåne gab iiberall schnell den Kampf auf.
Zweifellos hatte aueh..hartnåekiger Widerstand schnell gebrocheu werden
konnen; die eigene Uberlegenheit war an den wichtigen Punkten stets
gewåhrleiatet; die Truppenfiihrer rechneten mit den megliehen feindlichen
Abwehrmassnahmen und hatten die notwendigen Aushilfen vorbereitet.

b) Die Unterstellung von Panzer und Panzerspåhwagen war von aussohlag
gebender Bedeutung. Sie braehen in erster Linie den an 6 SteJlen aufkei
menden Widerstand, ohne dass der Einsatz von Artillerie notwendig wurde.

c) Bei planmåssiger Zerstorung der Briicken durch die Dånen hatten die vor
handenen Pi-Kråfte wederzu Instandsetzungen einfachster Art noch zum
Ubersetzen mit Fåhren geniigt.
Um die Zerstorung der wichtigsten und gefåhrdetsten grenznahen Uber
gange zu ~erhipdern, wurden Sondertrupps ("Lahusen") noch vor W-Zeit
an diese Ubergånge vorgeschoben mit dem Auftrag, die Zerstorung zu
verhindern.
Betr. Einsatz von Fallschirmjågern siehe g).

d) Der Fiihrung war klar, dass sie bei der Weitlåufigkeit der Operation und bei
dem beabsichtigten Tempo nur durch Funk befehlen konnte.
Der Antrag auf Ausstattung mit entsprechenden weitreichenden Funk
geråten wurde dankenswerterweise erfiillt. Dies hat sich gelohnt.
Die Funkverbindungen, vor allem naeh Seeland waren einwandfrei.
Nicht ausreichend wåre bei schwerem Kampf und bei Ausfall des dånisehen
Postnetzes die Ausstattung an Fernsprechmitteln gewesen.
Da das dånische Postpersonal fast durchweg auch deutsch spraeh, gelang
es, alle beabsichtigten Fernsprechverbindungen mit dem Fortschreiten
der Operation rechtzeitig sicherzustellen.

e) Von ausschlaggebender Bedeutung fiir die sofortige Ausniitzung Nord
jiitlands fiir die Luftwaffe, wie auch flir die schnelle Gruppierung aller
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Truppen zur Abwehr gegen mogliche englische Angriffe, war die sofortige
Inbetriebnahme der dånisehen Bahnen.
Noch am 9.4. konnten erste Transporte bis Aalborg und Randers nach
Norden durchgeleitet werden. Der Nachschub fiir die Luftwaffe in Aalborg
war damit gesichert.
Am IlA. waren fast alle Kampfgruppen nordlich Kolding-Esbjerg ausge
laden oder in Ausladung begriflen.
Diese organisatorische Leistung des Bev, Transpore-Kommissars verdient
Anerkennung.

f) FUr Abschirmung des Vorstosses nach Norden gegen Sonderburg fiir
Sperrung der Grenze und Besetzung Slidjlitlands wurden am 9.4. morgens
Ersatztruppen des stellv. Gen. Kdos. X eingesetzt.
Die Zusammenarbeit mit Gen.Kdo. X, das sehr viel Entgegenkommen
und Verståndnis zeigte, bewåhrte sich beim Einsatz ebenso wie in der
Vorbereitungszeit.

g) Beim Einsatz der reile der Luftwaffe wurde besonderes Augenmerk darauf
gerichtet, dass die Uberraschung auf der Erde nicht durch zu friihen Einsatz
der Einheiten und Verbånde der Luftwaffe gefåhrdet wurde.
Zeitliche Staffelung wurde im Einvernehmen mit Flieger-Korps X befohlen:

FUr Kopenhagen l Stunde nach W.-Zeit
bei Vordingborg 45 Minuten nach W.-Zeit
bei Aalborg 2 Stunden nach W.-Zeit.

Die Aufklarung durfte erst 30 Minuten nach W.-Zeit die Grenze iiberfliegen.
4./Fallschirm Jager Rgt. l hat bei Aalborg ihren Auftrag erflillt, auf Mas
nedo landete sie 20 l\1inuten [zu spat].
Die Luftlandung des III./159 erfolgte planmassig und ohne Verluste.
Die 2. (H)/10 brachte rechtzeitig sehr gute Aufklarungsergebnisse.

h) Nicht gelungen ist die Sperrung der Grenze von Dånemark nach Schweden.
Trotz mehrmaliger Bitten war es nicht moglich, von der Kriegsmarine auch
nur ein Kleinboot zu erhalten, dass die Fåhren Kopenhagen-Malmo oder
Helsinger-Helsingborg am Auslaufen hinderte, oder iiberhaupt den Verkehr
im Sund irgendwie iiberwachte. Infolgedessen konnten noch am 9.4. friih
einige beaonders wichtige Agenten, die verhaftet werden sol1ten, nach Schwe
den entwischen.

i) Die zahlreichen Fehler in den vorbereiteten Aufrufen und Flugblåttern
und die sprachlich falsche Ubersetzung, ein Gemisch von norwegisch und
dånisch, schwiichten die Wirkung stark ab; sie blamierten die deutsche
Wehrmacht und den Befehlshaber.
Es ist notwendig, die einwandfreie Ubersetzung derartig wichtiger Flug
zettel und Ånschlage zu gewiihrleisten.
Noch heute niitzt die dånisehe Presse in versbeckter Weise diese fehlerhaft
iibersetzten Flugzettel und Aufrufe zur Kritik aus.

2. Truppe.
a) Die unterstellten Truppen und Fiihrer waren mir nicht bekannt. Die

Masse, 170. Div., 198. Div., Il. Schtz.-Brig., Pz. Abt. 40, N. 431, Pz.Ziige,
schw. ArtI. Abt. 729 waren Neuaufstel1ungen, die zum 'I'eil noch nicht
im groseeren Verband geiibt hatten.
Alle Truppen haben die ihnen gestelIten Aufgaben richtig und mit Drauf
gangerbum angepackt und erflillt.
Haltung und Marschzucht waren gut.

b) Erhebliche Liicken in Gliederung und Bewaffnung vergl. AnI. l.
c) Es war gut, dass die Pz, Abe. 40 entgegen der urspriinglichen Absicht doch

noch mit einigen Pz. Kw. II ausgeriistet werden konnte. Diese allein konnten
die dan. Panzerabwehr (2 cm) bekåmpfen. Der Pz.Kw. des Komp.Fiihrers
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erhielt 6 Paktreffer. Nur die verstårkte Panzerung bewahrte vor Durch
schiissen.
Moglichkeit zum Abschleppen und Instandsetzen der beschiidigten Pz.
war nicht gegeben. Selbståndige Pz.-Abt., die zur Unterstiitzung der Inf.
r åumlioh weit getrennt k åmpfen, ben6tigen flir jede Stossgruppe mindestens
je l 'I'iefladeanhånger und l Werkstattzug.

:3. Naclzschub und Versorgung.
a) Bewaffnung und .Ausritstung.

Die verståndnisvolle Unterstiitzung, die allen Truppen bei Ergånzung der
nach A.N. noch fehlenden Waffen und Ausriistungsstiicke durch B.d.E.
zuteil wurde, hob Kampfkraft und Zuversicht der Truppe wesentlich und
wurde alIseits dankbar anerkannt.

b) Verpflegung und Belcleidung siehe Anl. 3.
c) Sanitiitswesen.

Ist mit Schiffsverlust zu rechnen, so ist zur Versorgung der Schiffbriichigen
vorausschauende Bereitstellung von Korps- oder Armee San.-Einheiten
mit Bekleidungslagern geboten. Einsatz nicht an einem Einschiffungshafen,
sowohl um unnotige Ansammlungen, wie aber besonders ungiinstigen Einfluss
auf die Moral der einzuschiffenden Truppe zu vermeiden (Frederikshavn).

4. tii« Zusammenarbeit und Verkehr mit diinisclter Wehrmacht, diinischen BehOrden
und Einstellung der diinischen Bevolkerung wurde mit Stimmungsberichten
Hoh. Kdo. Ic/A.O. Nr. 34/40 g. Kdos. vom 11.4.40 und Ic Nr. 143/40 geh. vom
27.4.40 eingehend berichtet.
Zusammengefasst wird hier:
Das dånisohe Volk und die Wehrmacht wurden iiberrumpelt. Das deutsche
Tempo benahm ihnen den Atem. Die Bevolkerung verhielt sich zunschst in
jeder Hinsicht loyal, die dånische Wehrmacht, vor allem die Offiziere, waren
niedergeschJagen; offene Feindseligkeit war Ausnahme.
Gesamthaltung ausgesprochen wiirdig.
Allmahlich wird den Dånen ihre Lage klar. Noch erscheinen die dånisehen
ReichsbehOrden, Polizei und Bahn loyal, doch erwacht ein gewisser Wider
standswille anseheinend in der Wehrmacht und der Intelligenz.
Die militårischen Verhandlungen verliefen bisher korrekt. Das dånisohe Reer,
das sein Versagen am 9.4. empfindet, will eine Reform durchfiihren. Die Gedan
ken und Absichten des General1eutnant Prior, Oberbefehlshaber der dånisohen
Armee, gehen darauf hinaus, die einjahrige Dienstzeit einzufiihren. Entspre
chender Antrag seitens der Dånen ist nachster Tage zu erwarten.
Eine Heeresreform wåhrend des Krieges, die die Wehrkraft Dånemarks stårkt,
ist durehans unerwlinscht und abzulehnen.

v. Kaopisch.
Verzeichnis der Anlagen1) :

Anlage l - Kriegsgliederung
Anlage 2 - Diplomatische Aktion
Anlage 3 Verpfl.egung und Ausriistung
Anlage 4 - Karte von D ånemark
Anlage 5 Bericht der 198. Div.
Anlage 6 - Abschrift des Korpsbefehl Nr. 3.

Verteiler:
O.K.R. (Op. I) - 1. u. 2. Ausf.

1m Kdo.:
Bef., Chef, la, O I, - 3.-13. Ausf. (ohne Anlage l, 4, 5).
Qu., Ic, II a, IVa,
IVb, IVc, K.T.B.,
Reserve = 14.-25. Ausf. (ohne Anlage l, 4, 5).

l) Af de her anførte bilag er nr. l og 4 ikke påtruffet.Bilag 5 er trykt BomA. nr. 131 og bilag 6 trykt Bom
A. nr. 43.
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AnJage 2

zu Bef[ehlshaber] d[er] d[entschen] Truppen in Dånemark
la Nr. 279/40 g. Kdos. vom 30.4.40.

Die diplomatische Aktion am 9.4.1940.

Gemåsa Befehl O.K.W. WFA./Abt. L Nr. 22127/40 g.Kdos. vom 2.4. wurde der
Chef des Generalstabes Hoheres Kommando XXXI Generalmajor Rimer, zur Sieherstellung
der militarischen Belange und zur Unterstiitzung des Bevollm åchtigten bei der danisehen
Regierung bei der Regelung der militarischen Fragen am 7.4. naeh Kopenhagen voraus
gesandt. Zur Tarnung fiihrte er einen Dienstpass als "Oberregierungsrat" bei sieh. Seine
Uniform wurde als Kuriergepåek dem Legationsrat, der mit Sonderauftrag zum Gesandten
naeh Kopenhagen gesehiekt wurde, mitgegeben. General Rimer benutzte die zur Verfiigung
stehende Zeit in Kopenhagen, sieh mit den Lendungsverhåltnissen und den 1VIogliehkeiten
einer Uberrumpelung der Zitadelle vertraut zu maehen. Ein ehiffriertes Telegramm benaeh
riehtigte das Hohere Kommando XXXI iiber endgiiltigen Anlegeplatz und Hauptein
bruehspunkt in der Zitadelle.

Am 8.4. 23.00 Uhr iibergab Legationsrat Sehlitter auftragsgemass die Weisungen
des Auswartigen Amtes an den Gesandten von Renthe-Fink. General Rimer stand nun
dem Gesandten voU und ganz zur Verfiigung und erleiehterte ihm dureh seine Kenntnis
der beabsiehtigten Operation und das Betonen bestimmter, dringendster militårischer For
derungen die Vorbereitung fiir den Besueh beim danisehen Aussenminister.

Von einer Begleitung des Gesandten zum danisehen Aussenminister um 5.15 Uhr
dureh General Rimer wurde Abstand genommen auf Grund einer Riiekspraehe mit Staats
sekretår von Weissacker in Berlin. General Rimer gab dem Gesandten als Dolmetseher den
Luftattaehå, OberstPetersen, mit, den ervorher aufbesonderePunkte genau eingewiesen hatte.

Die telefonisehe Verbindung mit der Gruppe XXI in Ramburg wurde eine St~de

lang aufreeht erhalten und konnte General Rimer die Gruppe iiber die gegliiekte Uber
rumpelung der Zitadelle und iiber die Verhandlung mit der danisehen Regierung genau unter
riehten.

Als die Verhandlungen des danisehen Ministerrates beim Konig sieh langer hinaus
zogen, veraulasste General Rimer den Gesandten, die d ånische Regierung, bezw. den
Konig zu einer sofortigen Entseheidung zu drangen, da sonst die Bombengesehwader auf
Kopenhagen in Marsoh gesetzt wiirden.

Der Gesandte Mohr des danisehen Aussenministeriums iiberbraehte dann die An
nahme der deutschen Forderungen dureh die dånisohe Regierung.

Die Ubermittlung dieser Annahme an die Gruppe XXI konnte dureh Telefon nieht
erfolgen, da dieses inzwisehen abgebroehen war. Der Sender Kalundborg konnte ebenfalls
das verabredete Signal nieht iibermitteln, da er seinen Dienstbetrieb erst ab 7,00 Uhr da
niseher Zeit morgens aufnahm. So wurde dureh die Funkstation, Batl. Glein (1/308), das
die Zitadelle besetzt hatte, das verabredete Signal auf Gemeinsehaftswelle durehgegeben.

Der Transport der Funkstation von Bord des Transportdampfers "Ransestadt
Danzig" zur ZitadeUe war dadurch ermoglicht worden, dass General Rimer durch Oberst
Petersen einen Lastkraftwagen mit Reiehsdeutschen ab 4.00 Uhr morgens (dånische Zeit)
am Rafen bereitgestellt hatte unter Fiihrung eines Reserveoffiziers, dem gesagt worden war,
dass ein von Fernfahrt zuriiekkehrender Dampfer einige Kisten ausladen wollte, um gleieh
wieder weiterzufahren.

Der in der Zitadelle gefangen genommene dånische Generalstabschef, Generalmajor
Goerz, wurde dem General Rimer vorgefiihrt und infolge der Annahme der deutsehen Be
dingungen durch die dånische Regierung sofort freigelassen....

Er/ahrung:
Die Kommandierung eines bis in alle Einzelheiten der Operation eingeweihten Gene

ralstabsoffiziers zur Unterstiitzung des diplomatiseben Vertreters bat sich bewåhrt. Die
zur Verftigung stebende Zeit fiir den Gesandten bis zur Ubergabe der Note an die dånisohe
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Regierung war sehr kurz, sodass die Unterstiitzung durch den Offizier dringend geboten
war. Die militårischen Belaage wurden voU gewahrt und der Diplomat wurde auf alle die
Punkte aufmerksam gemacht, durch die er seiner Mission ganz besonderen Nachdruck ver
leihen konnte.

Antage 3

zu Bef[ehlshaber] d[er] d[eutschen] Truppen in Dånemark
la Nr. 279/40 g. KdoB. vom 30. 4. 40.

Verpflegung und Bekleidung.

A. V orbereitung:

Zwei Momente von ausschlaggebender Bedeutung fiir die Vorbereitung der
Versorgung:
1.) Besebrankung der Kenntnis von dem Unternehmen auf einen ganz kleinen Kreis.
2.) Uberraschende Besetzung des Landes an vielen Punkten gleichzeitig.

Zu l) Uberaus erschwerend fiir die Vorbereitung, da z.T. verderbliche Lebens
mittel in grossen Mengen in Reserve gehalten werden mussten, deren Anffrischung und
Erneuerung sehr schwierig war, ohne dass die Mengenbeziige auffallen durften. Die
E.V.M. und Verpflegungsåmter diirfen nicht ohne Anweisung ihrer vorgesetzten Dienat
stelle Auslagerungen, Bereitstellungen oder Fabrikationen ausfiihren, da sonst evtI.
grosse Schådigung des Staatsvermågens. Der massgeblich beteiligte Chef der Wehr
kreisverwaltung X war nicht eingewiesen. Bei einer erneuten Vorbereitung eines derar
tigen Unternehmens nicht tragbar, da sich Schaffung von Lebensmitteln nicht befehlen
lasst wie Truppenbewegungen.

Schwierige, allerdings nicht abånderbare Wahrungsfragen. Kleine Mangel
nicht vermeidbar, jedoch aus Griinden der Geheimhaltung in Kauf zu nehmen.

Zu 2) Wasser- und Luftweg von Voraustruppen benutzt. Damit von vom
herein in der Planung zu beriicksichtigen, dass grdssere Teile wegen Unterbrechung der
Verbindung mit Nachachubeinheiten långere Zeit auf sioh selbst gestelIt sein mussten.
Bei feindlicher EinateUung der Dånen Ein beziehung des Lufttransportes fiir Versorgung.

:B. Durckjiikrung:
Heransgabe des Befehls, alle Einheiten mit einem mindestens 6-tagigen Lebensmit

telvorrat auszustatten. Flir Truppe erschwerend, dass allgemeiner Laderaum nicht ganz
ausreichend, fiir Voraustruppen bei der beschrånkten 'I'ransportmoglichkeit noch
schwerer. Jedoch ermoglicht.
Es bekamen:

Voraustruppe, (ohne Kochgelegenheit) 6 Tage kalte Kost einschl. Alkohol und Tabak;
das Gros der Truppe l erste Ausstattung von 4 Tagen und 2 Tage kalte Kost. Dazu
befehlen, bei Marschbewegungen kurz vor dem Grenziibertritt die erste Ausstattung
bei den nåchstgelegenen Verpflegungsdienststellen noch einmal voll aufzufiillen;
Luftlandetruppen 2 Tage kalte Kost mit Tabak. Dazu bereitgelegt noohmals l Tag
kalte Kost und l gek. eiserne Portion im Flughafen Uetersen flir den FaU, dass Luft
landetruppe mit Lufttransport erreicht werden musste.
Als erster Nachschub bereitgestel1t:

4 Verpflegungsziige mit je 80000 Portionen Mundverpfl.egung einschI. Fleisch und
Brot, Alkohol und Tabak, 105 t Hafer und 80 t Heu in Liibeck, l Verpflegungszug
mit 80000 Portionen Mundverpflegung einschI. Brot, Fleisch, Alkohol, Tabak und
10 000 gek. eiserne Portionen in Elmshorn.
Grund: FaUs einer der Hauptgleisstrange zerstort wird, Ausweichmoglichkeit iiber
den anderen.
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Am 7.4. bereits Vormarsch der 170. Div. und der Il. Schtz.-Brig. aUB ihren
Unterkunftsråumen bis in die Gegend um Schleswig und Heide, der 198. Div., abgesehen
von Voraustruppen, bis nach Rostock. Bei Auffrischung in Schleswig und Heide er
hebliche Schwierigheiten hinsichtlich der Brotbeschaffung, da durch Gruppe XXI
nicht geniigend vorbereitet, andererseits aber Chef der Wehrkreisverwaltung X nicht
eingewiesen. Durch Eiltransport aus Berliner Grossbåckereien war es allein moglich,
die Fehlbestånde noch rechtzeitig auszugleichen.

An Bekleidung war der Truppe die gesamte Winterbekleidung belassen worden.
Nach Uberschreiten der Grenze Abwicklung der Versorgung wie geplant. Durch

das rasche Vordringen der Truppe war Nachfiihren der Verpflegungsziige so friih mog
lich, dass Truppe, noch im Besitz von l oder 2 Tagessåtzen, erneut Verpflegung emp
fangen konnte. Dåuisohe KommunalbehOrden bei Einrichtung der Verpflegungsaus
gabestellen behilflich und entgegenkommend. Versorgung der gesamten Luftwaffen
und Marineeinheiten lastete zunåehst auf den Einrichtungen des Heeres.
Deshalb ernste Sorge:

Wie lasst sich das grosse Gebiet mit den wenigen zur Verfiigung stehenden Ver
pflegungsåmtern und der knappen Beamtenbesetzung durchdringent Bereitstellung
fast aller dem Korps zur Verfiigung stehenden Naohschub- und Verpflegungseinrich
tungen fiir Division und Schtz.-Brig. Trotzdem in letzter Zeit zunåchst 2 Beamte und
darauf weiter 4 Beamte angefordert. Anderenfalls sich Umschlag nach Weser-Nord,
Bekleidungslager wie Ausgabe fiir zugeteilte Einheiten im nordlichsten Dånemark
nicht darstellen lassen. 2 Beamte bereits eingetroffen.

Mitnahme der Winterbekleidung sehr von Nutzen, da trotz Klimawechsel Er
kåltungserkrankungen grosseren Umfanges nicht eingetreten sind.

Ausgabe der RK.K.-Scheine vollzog sich erwartungsgemåss. Einzelne schnelle
Einheiten erhielten RK.K.-Scheine erst am 2. oder 3. Tag, doch blieb die Ausgabe
von Zablungsmitteln innerdeutscher Wåhrung im besetzten Gebiet zunåchst auf
geringe Menge beschrankt,

Luftwaffe und Marine, die in den folgenden Tagen in groseeren Einheiten in
D ånemark einriickten, geldlich nicht entsprechend ausgeriistet. Durch diese Liicke
erfolgte stiirkeres Eindringen innerdeutscher Zahlungsmittel. Genehmigung zum Um
tausch dieser Gelder in RK.K.-Scheine baldigst erwiinscht, da hauptsiichlich kleinere
Kaufleute von den Auswirkungen der Nichtvalutierung innerdeutscher Wahrung in
Dånemark betroffen. Handlungsweise der Luftwaffe und Marine nach Riicksprache mit
den betro Intendanten abgestoppt und in richtige Bahnen ge1eitet. Amtskassen der
Luftwaffe und Zahlstellen der Marine fiihren die erforderlichen RK.K.-Scheine ihren
Truppen zu. Am besten jedoch Kronenkredit und dånisohe Kronen als alleiniges Zah
lungsmittel gelten lassen.

Nach Besetzung Einrichtung der Verpflegungsausgabestellen Kolding, Silkeborg,
Holstebro, Aalborg, Frederikshavn, Kopenhagen, Naestved. Allmiihliche Umstellung
auf Ankauf aus dem Lande. Lebensmittel, reichlich vorhanden. Futtermittel, insbe
sondere Rauhfutter, sehr knapp. Kaum erhåltlich. Kontrolle der Lebensmittelpreise
durch Landwirtschaftsministerium 1aufend. Da mit Dånemark freundschaftliche Ver
haltnisse, alle Wirtschaftsbeziehungen mit grosser Vorsicht aufziehen.

Vorschlag:
Einrichtung einer grossen Verbrauchs- und Exportzentrale in Kopenhagen, die

fiir deutsches Heer Konserven- und Daucrwarenfabriken beschåftigt, dafiir aber
Weissblech, Kunsthaute u.a. einfiihrt.
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Det nazistiske udenrigspolitiske kontors redegørelse for den politiske forbere

delse til aktionen mod Norge.

IS. juni 1940.

Die politische Vorbereitung der Norwegen-Aktion,

Berlin, den 15. Juni 1940.

Das Aussenpolitische Amt der NSDAP hatte schon vor Jamen Verbindung mit dem
Fiihrer der Nasjonal Samling in Norwegen, Vidkun Quisling, aufgenommen. Auf seinen
Reisen nach Skandinavien hatte ihn auch der spater todlich verungliickte Leiter des Amtes
Norden des Aussenpolitischen Amtes personlich aufgesucht.

Als im Jahre 1939 die allgemeine politische Situation bedrohlich zu werden begann,
informierte Quisling das Aussenpolitische Amt iiber die Einschittzung der Lage und iiber
die vermutliehen Absichten Grossbritanniens in Bezug auf Skandinavien im Falle eines
Kon:fliktes mit dem Grossdeutschen Reich. Vor der Tagung der Nordisohen Gesellschaft
in Litbeck war Quisling in Berlin, wo ihn Reichsleiter Rosenberg empfing. Er wies auf die
geopolitisch entscheidende Bedeutung hin, die Norwegen im skandinavischen Raum ein
nimmt, und auf alle jene Vorteile, die im Falle eines Konfliktes zwischen dem Grossdeutschen
Reich und Grossbritannien jener Macht erwachsen wiirden, welche die norwegische Kilste
beherrsche. Er erlsuterte auoh die ausserordentlich geschickte demokratische und ins
besondere angelsachaische Propaganda, die eben auf Grund der wirtschaftlichen Abhångig
keit Norwegens vom Meere und damit von England fast das ganze Land geschloesen flir
sich genommen habe. Da er im Falle eines Konfliktes an die Neutralitåt der kleinen Staaten,
wie sie im Weltkrieg 1914 noch bestanden habe, nicht mehr glaube, sondern der Uber
zeugung sei, dass die Staaten in dieser oder jener Weise in den Konflikt hineingezogen
werden wiirden, so bat er, vom grossgermanischen Gedanken ausgehend, um die Unter
stiitzung seiner Partei und Presse in Norwegen. Reichsleiter Rosenberg beauftragte auch
noch den Amtsleiter Scheidt, einen Besuch von Quisling und seinem Vertreter Hagelin
beim Staatsaekretår Korner zu vermitteln, von dem Gedanken ausgehend, dass insbesondere
vom fliegerstrategischen Gesichtspunkt der Generalfeldmarschall Goring ein besonderes
Interesse an dieser Angelegenheit nehmen konnte. Der Besuch beim Steatssekretår Korner
fand auch statt. Zugleich iibergab Stabsleiter Schickedanz im Auftrage des Reichsleiters
Rosenberg die beiliegende Denkschrift an den Reichsm.inister und Chef der Reichskanzlei
Lammers zur Informiernng des Fiihrers Ende Juni 1939. (Anlage Nr. 1).1)

Nach der Tagung in Lilbeck und in Verfolg dieser Angelegenheit unternahm dann
Amtsleiter Scheidt eine Urlaubsreise naoh Norwegen. Seine Beobachtungen legte er in dem
beiliegenden Bericht nieder (Anlage Nr. 2). Noch wåhrend seiner Anwesenheit in Deutsch
land hatte Quisling um eine evtl. kurze saohgemåsae Ausbildung von ihm besonders aus
gesuchter zuverl åssiger Parteifunktionare gebeten. Reichsleiter Rosenberg hatte dieses
zugesagt, und im August 1939 wurde em 14 tagiger Kursus flir 25 vom Quisling dazu aus
gesuchte Anhanger der Nasjonal Samling im Aussenpolitischen Schulungshaus der NSDAP
in Berlin veranstaltet.

Im September teilte Blirgermeister Dr. Winkler mit, dass er von Generalfeldmarschall
Goring iiber Staatasekretar Korner mit der Bearbeitung des finanziellen Teiles der seiner
zeit von Quisling vorgetragenen Bitte betraut worden wåre, Infolge des Kriegsausbruchs
und des einsetzenden polnischen Feldzuges verzogerten sich die Entscheidungen (Anlage
Nr. 3). Auch fiihrte ein nochmaliger Hinweis des Reichsleiters Rosenberg beim General
feldmarschall Goring anlåsslich einer Unterredung iiber die Bedeutung Norwegens in Ver
bindung mit den seinerzeitigen Darlegnngen Quislings zu keinen praktischen Folgen.
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Die in Norwegen immer mehr spiirbare Aktivitåt der Alliierten veranlasste dann
Quisling wiederum, nach Deutschland zu kommen und seine Besorgnis miindlich zur
Sprache zu bringen. Er wurde von Reichsleiter Rosenberg im ersten Drittel des Monats
Dezember empfangen, dem er nochmals seine Gedankengange entwickelte. Hinzu kam,
dass in dem mittlerweile zwischen der UdSSR und Finnland ausgebrochenen Konflikt
in die fiir Finnland aufflammende Volksstimmung von der angelsschsischen Propaganda
eine scharfe antideutsche Note hineingetragen wurde unter dem Hinweis, dass ja eben
Deutschland als Verbiindeter der UdSSR dieses Vorgehen der Sowjets gegeniiber FinnIand
decke, das letzten Endes ja auch gegen Norwegen gerichtet sei. Die angebliche Hilfeleistung
fiir Finnland gab aber den Alliierten wieder die Moglichkeit, gedeckt von der norwegischen
Regierung und unter dem Schutz der Neutralitåt, unter Beifall der gesamten norwegischen
Volksstimmung Massnahmen einzuleiten, die sich im entscheidenden Augenblick in eine
direkte Besetzung Norwegens umwandeln liessen. In der festen Uberzeugung, dass ein
ehrliches neutiales Verbalten in dem grossen Konflikt auf die Dauer den kleinen Volkern
unmoglich gemacht werden wiirde und im festen Glauben an den Sieg Grossdeutschlands
in dieser auch ideologisehen Auseinandersetzung hielt Quisling es fiir seine Pflicht, gestiitzt
auf eine kleine aber fest geschlossene Minderheit, Norwegens Schicksal an das Grossdeutsch
lands, als eines neuen Kraftzentrums einer nordisch-germanischen Lebensgemeinschaft zu
binden, Dass seine mutige Gruppe die einzige deutschfreundliche Partei bildete, war uns
bekannt. Zugleich hatte sein Vertreter in Deutschland, Hagelin, eine Unterredung zwischen
Quisling und dem Grossadmiral Raeder vermittelt, die um dieselbe Zeit stattfand. In einem
Vortrag beim Fiihrer brachte Reichsleiter Rosenberg noch einmal das Gespråch auf Nor
wegen und wies insbesondere auf dessen Bedeutung hin, falls die Englånder um ihre Blockade
zu verschårfen und unter dem Deckmantel der angeblichen Finnlandhilfe, zu einer von
der norwegischen Regierung geduldeten Besetzung Norwegens schreiten wiirden. Auch
Grossadmiral Raeder war auf Grund seiner Unterhaltung mit Quisling auf seine Bitte
hin zum Fiihrer bestellt worden. Als Ergebnis dieser Schritte wurde Quisling am 16. und
noch einmal am 18. Dezember zur personliehen Unterrichtung vom Fiihrer empfangen.
In dieser Unterredung betonte der Fiihrer wiederholt, dass ihm politisch eine vollig neutrale
Haltung Norwegens wie auch ganz Skandinaviens am liebsten wåre. Er habe nicht die
Absicht, die Kriegsschaupliitze zu erweitern, um auch andere Nationen in den Konflikt
hineinzuziehen. Wenn aber von der feindlichen Seite eine Ausweitung des Krieges vor
bereitet wiirde mit dem Ziel, eine weitere Abschniirung und Bedrobung des Grossdeutschen
Reiches durchzusetzen, wiirde er sieh natiirlich genotigt. sehen, gegen ein solches Vorgehen
zu wappnen. Um der zunehmenden feindlichen Propagandatiitigkeit ein Gegengewicht zu
schaffen, sagte dann der Fiihrer Quisling eine finanzielle Unterstiitzung seiner auf dem
grossgermanischen Gedanken fussenden Bewegung zu, Die militårisohe Bearbeitung der
nunmehr aufgenommenen Fragen wurde dem militårischen Sonderstab iibertragen, der
Quisling besondere Aufgaben iibermittelte und seine Ansichten einholte (Anlage Nr. 29).
Die politische Bearbeitung sollte Reichsleiter Rosenberg iibernehmen, die finanziellen
Unkosten das Auswårtige Amt tragen, wobei der Reichsaussenminister vom AussenpoJiti
schen Amt fortlaufend informiert werden sollte. Die Aufrechterhaltung der Verbindung
mit Quisling wurde Amtsleiter Scheidt iibertragen, der im Verlauf der weiteren Ent
wicklung dem Marineattache in Oslo, Korvettenkapitån Schreiber, zugeteilt wurde. Es
wurde die strengste Geheimhaltung der ganzen Angelegenheit angeordnet.

Im Januar fand dann eine Unterredung zwischen Reichsleiter Rosenberg und dem
Reichsaussenminister von Ribbentrop statt, in der ausgemacht wurde, dass fiir's erste
fiir eine Unterstiitzung von Quisling 200.000 Goldmark in Devisen bereitgestellt werden
sollten. Sie sollten in zwei Raten durch den Verbindungsmann Scheidt nach Oslo gebracht
und dort Quisling iibergeben werden. Irn Auswartigen Amt erhielt nur Geheimrat von
Grundherr Kenntnis von der getrofienen Vereinbarung (Anlage Nr. 3).

Wie nun aus den beiliegenden Aktennotisen hervorgeht, verschårfte sich die von
Quisling besonders iiber seinen Vertrauensmann und Vertreter in Deutschland, Hagelin,
weitergegebenen Meldungen iiber die Moglichkeit eines aktiven Eingreifens der West
måchte in Norwegen unter Duldung der norwegischen Regierung. Diese durch Quislings
Vertrauensmånner immer genauer begriindeten Mitteilungen standen dauernd in einem
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gewissen Gegensatz zu der Auffassung der Deutschen Gesandtschaft in Oslo, die auf den
Neutralitåtswillen der damaligen norwegischen Regierung Nygårdsvold baute und von der
verteidigungsbereiten Neutralitåtsabsichb dieser Regierung iiberzeugt war, Das war auch
die Auffassung des Auswårbigen Amtes, wie sie aus einer beiliegenden Aktennotiz von
8.1. in einer Riicksprache zwischen Amtsleiter Scheidt und Geheimrat von Grundherr
hervorging (Anlage Nr. 8). Insbesondere gelang es dem Vertreter Quislings fiir Deutsch
land, Hagelin, von dem niernand in Norwegen. wusste, dass er in engster Beziehung zu
Quisling stand, im Kreise der Regierung Nygårdsvold Fuss zu fassen und die ungeschminkte
Auffassung der Regierungsmitglieder zu horen, da sie sich als eine verschworene norwegisch
anglophile Gesellschaft untereinander fiihlten.

In der Aktennotiz vom 13.1. gibt er die ihm gegeniiber ausgesprochene Auffassung
zweier norwegischer Minister wieder, die eben darin gipfelten, dass Deutschland den Krieg
schou verloren hatte und dass Norwegen schon wegen seiner grossen HandelsHotte gar
niclit anders konne, als seine Politik auf England einzustelIen, im Kriege noch vielmehr
als im Frieden. Auch sei das ganze norwegische Volk mit dieser Politik eiaverstanden
(Anlage Nr. 9). In der Nacht vom 16. zum 17. Februar geschah der englische UberfalI
auf die "Altrnark" im Jossingfjord. Das Verhalten der norwegischen Regierung in der
Altmark-Affaire liess darauf schliessen, dass unter der Hand irgendwelche Vereinbarungen
zwischen der norwegischen Regierung und den AlIiierten getroffen worden waren. Dies
wurde auch in dem Sammelbericht von Amtsleiter Scheidt vom 20.1. bis 20.2. (Anlage
Nr. 11) betont, nachdem er von Hagelin informiert worden war. Hagelin hatte das Gespråch
zweier Stortingsabgeordneter abgehort, wobei der eine Abgeordnete dem anderen mitteilte,
dass das Verhalten der beiden Kommandanten der norwegischen Torpedoboote doch eine
"aufgelegte Sache" gewesen wåre, In demselben Bericht wird auch noch auf das Verlangen
der Englander hingewiesen, Fliegerstiitzpunkte in Norwegen und Hand1ungsfreiheit in den
norwegischen Hoheitsgewåssern zu erhalten. Zwar habe dieses die norwegische Regierung
abgelehnt, doch wåre dabei vereinbart worden, dass die norwegische Regierung englische
Ubergriffe nur mit papierenen Protesten beantworten wiirde. Die Feststellung und Beståti
gung dieser Mitteilungen ist immer wieder iiber Quisling zuwegegebracht worden. Ganz
im Gegensatz zu dieser Auffassung verfocht die Gesandtschaft auch nach der Altmark
Affaire die gegenteilige Ansicht und legte sich auf den guten Willen der Norweger fest, wobei
der Gesandte den Abschluss des norwegisch-deutschen Wirtschaftsabkommens aIs ausser
ordentlich schwerwiegendes Argument fiir seine Auffassung anfiihrte und die norwegische
Regierung Nygårdsvold schon in einer gewissen Abhångigkeit vom Grossdeutschen Reich
sah (Anlage Nr. 11 und 12). AlIe diese Berichte wurden standig von Reichsleiter Rosenberg
dem Fiihrer iibergeben. Quisling betonte stets, dass iiber 90% des Landes zu England
stiinden und er nur eine Minderheit fiihre, die aber berufen erscheine, spater aIs Reprasen
tant einer neuen norwegischen Nation auf Grund lirer Einsicht aufzutreten.

Neben einer finanzielIen Unterstiitzung, die vom Reich aus in Devisen erfolgte,
war Quisling seinerzeit auch eine Lieferung von in Norwegen sofort verwendbarem Material,
wie z.B. Kohle und Zucker, als weitere Hilfe in Aussicht gestelIt worden. Die Abwicklung
dieses Warengeschafts sollte in getarnter Form duroh eine hier in Deutschland entweder
neu aufgezogene Gesellschaft oder aber durch beaonders ausgesuchte sehon bestehende
Firmen erfolgen, wåhrend in Norwegen Hagelin aIs Gegenkontrahent aufzutreten hatte.
Hagelin hatte solion mit den einzelnen norwegischen Ministern der Regierung Nygårds
vold, wie dem Versorgungs- und Handelsminister in dieser Angelegenheit Riicksprache
genommen und von ihnen die Zusicherung iiber die Genehmigung der Einfuhr von Kohlen
erhalten. Zugleich sollten die Kohlentransporte evtI. zur Herbeifiihrung der technischen
Moglichkeit dienen, eine politische Aktion Quislings in Oslo mit deutscher Hilfe zu lancieren.
Quisling beabsichtigte, eine Reihe von ihm ausgewåhlter beaonders zuverlåsaiger Leute
nach Deutschland zu senden, die hier eine kurze militårische Ausbildurg in einem vdllig
abgeschlossenen Lager erfahren sollten. Sie solIten dann als Orts- und Sprachkundige
einem deutschen Sonderkommando zugeteilt werden, das auf den Kohlenschiffen nach
Oslo hiniibergeworfen, eine politische Aktion durchzufiihren hatte. Der Gedanke Quislings
dabei war, sioh auf diesem Wege sofort der fiihrenden gegnerischen Manner in Norwegen ein
schliesslich des Konigs zu vergewissern, uro einen militårischen Widerstand in Norwegen von
33
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vornherein zu verhindern. Sofort nach dem Beginn dieser politischenAktion soUtedann auf eine
offizielleBitte Quislings an die DeutscheReichsregierung die militårische Besetzung Norwegens
von statten gehen, wobei der militårische Aufmarsch schon vollzogen sein musste. Dieser
Plan barg ausser dem grossen Vorteil der Ubermschung eine ganze Reihe von Gefahren in sich,
die evt!. sein Misslingen herbeifiihren konnten. Aus diesem Grunde wurde er sehr dilatorisch
behandelt, das Vorhaben der norwegischen Seite gegeniiber aber nicht abgestritten.

Im Februar d. J. informierte Reichsleiter Rosenberg nach einer Riicksprache mit
Generalfeldmarschall Goring den Ministerialdirektor im Vierjahresplan, Wohlthat, allein
von der Absicht, Kohlenlieferungen nach Norwegen an die genannte Vertrauensperson
Hagelin vorzubereiten. Die nåheren Modalitaten wurden in einer Unterredung zwischen
Ministerialdirektor Wohlthat, Stabsleiter Schickedanz und Hagelin besprochen. Als Wohl
that keine nåheren Anweisungen vom GeneraJfeJdmarschall bekam, erklårte sich auf Grund
einer Riicksprache mit dem Reichsleiter Rosenberg Reichsaussemninister von Ribbentrop
bereit, diese Lieferungen iiber sein Amt in die Wege zu leiten. Zugleich wurde in dieser
Riicksprache auf Grund eines Vortrages von Reichsleiter Rosen berg beim Fiihrer verein
bart, dass fiir die nåchsten drei Monate gerechnet vom 15. Marz d. J. an Quisling je zehn
tausend englische Pfund monatlich durch den Verbindungsmann Scheidt zur Unterstiit
zung seiner Arbeit auszuzahlen wåren,

Hagelin war es in der Zwischenzeit gelungen, durch seine Verbindungen in Norwegen
als Vertrauensmann der norwegischen Marine mit dem Ankauf von deutschen Flaks iiber
das deutsche Marineministerium betraut zu werden. Durch diese Verbindung erhielt er
immer mehr Einblick in die eigentlichen Auffassungen und Absichten der norwegischen
Regierung Nygårdsvold und in die von den Alliierten in Norwegen schon eingeleiteten
Vorbereitungen. Am 20. Marz fiihrte er anlåsslich seiner Anwesenheit zu den Verhandlungen
iiber die deutschen Flaklieferungen in einem Bericht die fortschreitende Tatigkeit der
Allierten in Norwegen unter Duldung der Regierung Nygårdsvold nåher aus: Nach seinen
l\:Iitteilungen untersuchten die Alliierten nunmehr schon die norwegischen Hafenstådte auf
Lande- und 'Iransportmoglichkeiten. Der damit beauftragte franzosische Kommandant
Kermarrec habe in einem vertraulichen Gespråoh den Obersten Sund1o, Kommandant von
Narwik, der auch Ånhånger Quislings ist, iiber die Absichten der Alliierten informiert,
motorisierte Truppen in Stavanger, Drontheim und evtl, auch Kirkenes zu landen und den
Flughafen Sola bei Stavanger zu besetzen (Anlage Nr. 14). Zugleich versoharfte Hagelin
miindlich wie schriftlich seine Warnungen betreffs der zwischen den Allierten und der
norwegischen Regierung unter der Hand getroffenen Vereinbarung, dass bei einer evtl.
Besetzung von Hafenstadten durch die Alliierten sich die norwegische Regierung wie bei
der Altmark-Affaire allein mit papierenen Protesten begniigen wlirde. In seinem Bericht
vom 26. Marz (Anlage Nr. 15 und Nr. 16) fiihrte er dann noch einmal aus, dass die Rede
des norwegischen Aussenminister Koht iiber die norwegische Neutralitat und seine Proteste
weder in London von den Englandem noch in Norwegen von den Norwegern ernst genom
men wlirden, da man genau wisse, dass die Regierung gar nicht die Absicht habe, ernstlich
gegen England Stellung zu nehmen. Um sich aber bis zum Schluss Deckung gegeniiber
Deutschland zu verschaffen, beabsichtige die Regierung in Norwegen, einen Schiessbefehl zu
erlassen. Man wolle damit dokumentieren, dass man alles getan habe, was in seinen Kraften
stande. Es fanden fortlaufende Konferenzen zwischen dem Konig, dem Kommandierenden
Admiral und dem auf besonderen Wunsch von England schon im Januar neu ernannten
Kriegsminister Ljundberg und dem Kronprinzen statt. Eine dem Konig wie dem komman
dierenden Admiral nahestehende Personlichkeit erkliirte Hagelin, dass die von England
erwåhnte Aktion absolut unvermeidlich wåre, denn es wisse, dass es den Krieg nur gewinnen
konne, wenn es iiber die norwegischen Håfen verfiige. Zudem befiirchte man in England
eine deutsche Abwehraktion, der man unbedingt zuvorkommen wolle. Es sei auch von
London der norwegischen Regierung mitgeteilt worden, dass Deutschland beabsichtige,
eine Minensperre von Jiitland nach der norwegischen Kiiste zu legen. Diesen Plan habe
der Aussenminister Koht ungefåhr um den 15. Marz d. J. in einer Geheimsitzung der aussen
politischen Kommission im Storting auf Grund einer Meldung aus England entbiillt. Tat
såchlich ist im Zuge der militårischen Vorbereitungen zur Besetzung Norwegens diese
Absicht auch von der deutschen militårisohen Stelle gefasst worden und es ist bis hente
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noch vdllig unerfindlich, auf welche Weise sie in England bekannt geworden ist. Anf Grund
aller dieser Nachrichten konne Qnisling seinen Rat, die weitere Entwicklung der Verhålt
nisse Norwegens noch etwas abzuwarten, nicht mehr aufrecht erhalten, sondern er miisse
darauf hinweisen, dass eine jede weitere Verzogerung ein ausserordentliches Risiko bedeute.
Dieses war wohl der entscheidendste Bericht, den Hagelin hier abgab und den Reichslerter
Rosenberg sofort dem Fiihrer iibermittelte (Anlage Nr. 15).

Hagelin erhielt noch in Berlin von Oberst Schmundt den Auftrag, baldmoglichst
eine Unterredung zwischen Quisling und einem Obersten des Generalstabes an einem neu
tralen Ort in die Wege zu leiten. Die Unterredung fand Anfang April in Kopenhagen statt.

In Beståtigung aller dieser von Quisling und seinen Vertrauensleuten gemachten
Mitteilungen und im Gegensatz zu der bis zum Schluss vertretenen Auffassung der Deutschen
Gesandtsehaft in Oslo und des Auswårtigen Amtes holten dann die Alliierten am 8. April
zum ersten Schlage grosseren Ausmasses als Auftakt flir die von ihnen beabsichtigte
Besetzung Norwegens aus. In der Nacht vom 7. zum 8. Aprillegten sie l\finensperren vor
der norwegischen Kiiste und teilten dieses der Weltoffentlichkeit mit. Aus Norwegen erfolgten
entsprechend den dem Aussenpolitischen Amt der NSDAP stets gemachten Mitteilungen
nur stiindlich lauer werdende papierne Proteste. Anf Befehl des Fiihrers ging dann Gross
deutschland nach entsprechender Vorbereitung in der Friihe des 9. April zum Gegenschlag
iiber und besetzte die wichtigsten norwegischen See- und Lufthafen,

Uher die weitere politische Entwicklung in Norwegen selbst berichten die beiliegenden
Aktennotizen (Anlagen Nr. 18 bis Nr. 30).

Nachdem die gliickliche Durchfiihrung der militårisohen Besetzung Norwegens
gesichert erschien, bat der Fiihrer am 25. April Reichsleiter Rosenberg vor der Mittagstafel
kurz zu sich. Er informierte ihn iiber den Fortgang der militårischen Aktion in Norwegen,
wo das englische Hilfskorps gerade entscheidend geschlagen und wichtige Dokumente
und Plane erbeutet worden waren und eroffnete Reichsleiter Rosenberg, dass er diesen
verwegensten Entschluss, der nun gliicklich seiner Vollendung entgegengehe, anf Grund
der durch Reichsleiter Rosenberg vorgetragenen fortlanfenden Warnungen Quislings gefasst
habe. Es wåre buchståblich so gewesen, dass hinter dem Heck des letzten deutschen Trans
portschiffes im Drontheimsfjord schon der Bug des ersten englisehen Zerstorcrs auftauchte,
der die Bedeckung der alliierten Transportflotte bildete und von der deutschen Marine
zusammengeschossen wurde.

1) Dette bilag såvel som de øvrige i dette aktstykke nævnte bilag er ikke påtruffet.

143.

Referat af samtale mellem overhærarkivråd Goes og general Himer angående
forberedelsen og gennemførelsen af Danmarks besættelse.

12. aug. 1940.

Geheiml1)

Dienststelle F.P. Nr. 17632.
BEAUFTRAGTER DES CHEFS DER
HEERESARCHIVE BEIM BEFEHLS
HABER DER DEUTSCHEN TRUP·

PEN IN DANEMARK.
12. August 1940.

Niederschrift einer Unterredung des Oberbeeresarchivrats G o e s am 8. 8. 40 mit General
major H i m e r, der bis 31. 5. 40 Chef des Generals~abes des Hob. Kommandos XXXI war.

In dieser Unterredung gab Generalmajor H i m e r dem Unterzeichneten EinbJicke
in die Vorbereitung und Durchfiihrung des Unternehmens gegen Dånemark am 9. April
1940, die nicht im Kriegstagebuch oder den Kriegsakten enthalten sind. Sie sind jedoch
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von so hoher psychologischer Bedeutung fiir die spåtere Abfassung der Kriegsgeschichte,
dass sie in folgendem festgehalten werden sollen.

Generalmajor H i m e r war vor Kriegsausbruch der deutsche Militårattachå in
Warschau und eriebte die ersten deutschen Luftangriffe auf die militårischen Objekte
Warschaus. Er wurde mit dem Rest der deutschen Botschaft am 2.9. nachm. aus Warschau
abtransportiert und im 30-stiindiger Eisenbahnfahrt iiber Bialystok, Grodno, Landwarow
(westl. Wilna) nach Kowno abgeschoben. Bei dieser Gelegenheit stellte er die gesamten
Eisenbahnbewegungen auf der Hauptstrecke Warschau - Wilna, sowie einen groaseren
Teil der Bewegungen auf Strecke Suwalki-Grodno Richtung Warschau sowie den pol
nischen Bahn- und Briickenschutz fest. Seine Wahrnehmungen meldete er dann von Kowno
nach Berlin.

Im polnischen Feldzug war der damalige Oberst i.G. H i m e r Chef des Stabes des
Korps K a u p i s c h (Grenzschutzabschnittskommando I), das den nordliehen Korridor
såuberte, die Verbindung mit der Danziger Brigade herstellte und Gdingen und Hela
eroberte.

Im Winter 1939/40 war das Korps Kaupisch, das inzwischen die Bezeichung Hoh.Kdo.
XXXI erhalten hatte, im Raum Ostrolenka - Pultusk - Modlin - Plock - Ortelsburg
eingesetzt.

Am 2.3.40 wurde der Chef des Generalstabes, Generalmajor H i m e r, telephonisch
durch die Operationsabteilung Genst.d.Heeres (Oberstleutnant i.G, H e u s i n g e r) zu
einer Besprechung am 5.3.40 nach Berlin bestellt und dort durch Gen.d.lnf. v. F a l k e n
h o r s t (Gruppe XXI) in die voraussichtliche Durchfiihrung einer Unternehmung gegen
Dånemark eingeweiht. Ob die Operation durchgefiihrt werden wiirde, wenn ja, zu welchem
Zeitpunkt, war offen. Die Arbeiten dazu mussten jedoch sofort mit grosster Schnelligkeit
durchgefiihrt werden. Vorbedingung flir den Erfolg war strengste Geheimhaltung.

Am 5.3.40 traf auch der Befehlshaber Hoh.Kdo. XXXI, General d. Flieg. K a u
p i s c h, in Berlin ein und wurde sofort nach seiner Ankunft durch General H i m e r iiber
die bevorstehenden Arbeiten unterrichtet.

Da das Hoh.Kdo. XXXI in Ortelsburg durch das neu zu bildenden Hoh.Kdo, XXXV
ersetzt werden soUte, blieben der la und ein Tei! des Stabes zur NeuaufsteUung des Hoh.Kdos.
XXXV zuriick.

Als neuer la wurde Major i.G. M a c h e r zum Hoh.Kdo, XXXI versetzt, der jedoch
erst am 10.3. in Berlin eintreffen konnte. Zu den Vorarbeiten wurden der Q (Rittm. v.
W i t z l e b e n), Ic (Major v. H e y d e b r e c k), 01 (Hptm, T r o m m e r), IVa (Inten
danturrat Dr. F i l i t z), spater W.u.G. und O2 nach und nach herangezogen.

Der iibrige Stab Hoh.Kdos. XXXI war befehlsgemåss am 7.3. mit der Masse im
Landmarsch von Ortelsburg nach Hamburg in Marsch gesetzt worden. Infolge starken
Schneefalls und vollig versohneiter Strassen verzogerte sich der Marsch erheblich, besonders
in Ostpreussen, beim Ubersetzen iiber die Weichsel (Fåhre bei Koppelbude) und in Pommern.

Der Kreis der Offiziere, die notgedrungen in die vorzubereitende Unternehmung
eingeweiht werden mussten, wurde allmåhlich immer grosser: umso schwieriger wurde
die Geheimhaltung; jeder Offizier wurde dazu durch Handschlag verpflichtet. Die Befehle
und Anordnungen durften nur von Offizieren bearbeitet werden, von denen einer die
Schreibmaschinenarbeiten und die Kurierabfertigung iibernahm.

Zuerst standen nur zwei kleine Zimmer im Gebåude des OKW, Abt. L, in Berlin,
Bendlerstrasse, zur Verfiigung, bis der Stab die Zuteilung weiterer Råume durchsetzte.
Es musste auf engstem Raum mit den einfachsten Mitteln geradezu aus dem Nichts heraus
gearbeitet werden, was die Arbeit sehr erschwerte.

Der Plan des Aufmarsches, des Einmarsches in Dånemark sowie der Uberfiihrung
der Truppen iiber See, das Zusammenwirken mit der Luftwaffe wurde bis in die letzten
Einze1heiten in Zusammenarbeit mit Gruppe XXI und den Bearbeitern fiir Angelegenheiten
der Kriegsmarine und der Luftwaffe bei der Gruppe XXI durchgearbeitet. Da weiterhin
nicht feststand, ob die Unternehmung durchgefiihrt wiirde, mussten die Vorarbeiten der
gesamten Operation so rasch wie moglich abgeschlossen werden. Verschiedene mogliche
Termine wurden zeitweise genannt. Da sie sehr kurzfristig waren, musste die Arbeit noch
stårker forciert werden, was infolge Fahlens von Kraftfahrzeugen, Kolonnen, Ausriistung
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und WafIen bei einzelnen Formationen, die zum Teil neu gebildet waren, besondere Schwie
rigkeiten maehte. Der B.d.E. hat hierbei des Hoh.Kdo. in hervorragender Weise unter
stlitzt. Welche Schwierigkeiten dabei zu iiberwinden waren, erhellt ein Beispiel: Nachdem
die Zeittafel fertiggesteIlt war, wurde eine andere Beladefåhigkeit einze1ner 'I'ransportschiffe
angegeben, so dass kurz vor Beginn des Unternehmens die Zeittafe1n fiir die Uberfiihrung
der Truppen zur See umgearbeitet werden mussten.

Am. 1.4. Nachm. Vortrag der am Unternehmen Norwegen - Dånemark beteiligten
Befehlshaber und Divisionskommandeure mit ihren Generalstabschefs und den la's beim
F li h r e r, der auf die Wichtigkeit und die Geheimhaltung dieses "kiihnsten und frechsten
Unternehmens der Kriegsgeschichte" hinwies; wiirde e i n Wort davon in die OfIentlichkeit
dringen, so konne es unmoglieh durchgefiihrt werden, ganz abgesehen von den aussen
politischen Folgen. Generaloberst K e i t e l, der ansohliessend iiber einze1ne besonders
wichtige Operationen sprach, unterstrich ebenfalls die unbedingte Geheimhaltung der
Vorbereitungen.

Die fur die Unternehmung erforderlichen Kråfte waren zunåchst im Raume um
Pritzwalk (198. Div.), um Magdeburg (Il. Schiitzenbrigade), um Bremen (170. Div.)
zusammengezogen. Sie wurden unauffållig auf ihre Aufgaben (Wegnahme von Briicken
kopfen, Stosstruppunternehmen usw.) vorbereitet. Die Truppe wurde erst kurz vor dem
"Wesertag" in ihre Aufmereohråume vorgefiihrt. Um sie vdllig im Ungewissen iiber die
sie erwartende Aufgabe zu lassen, wurden von Seiten des Hoh.Kdos. XXXI Ubungsbestim
mungen iiber eine angeblich groseere Ubung im Raume Hamburg - Munsterlager 
Hannover - Magdeburg - Rostock ausgegeben. (S. Kriegstagebuch). Die Absicht der
Tarnung gelang velletåndig. Die Truppe glaubte fest, dass sie in Schleswig-Holstein ver
sammelt wiirde, um von hier aus Richtung Stiden zu Aufklårungs- und Gefechtsiibungen
in groaserem Rahmen anzutreten.

Unterdessen mussten noch geheime Erkundungen in Dånemark selbst durchgefiihrt
werden, um die vorliegenden Unterlagen zu tiberpriifen und zu ergånzen, Nur eine nach
allen Seiten durchdachte Vorbereitung des Unternehmens biirgte flir den Erfolg und
ersparte nutzlose Opfer. Das Hoh.Kdo, XXXI stellte sich vollkommen auf emsten Kampf
ein. Von dem Gelingen des Unternehmens gegen Dånemark hing dasjenige des Unternehmens
gegen Norwegen ab, denn Dånemark bildet die Verbindungsbrlicke nach Norwegen, die
zuerst genommen werden und fest in der Hand bleiben musste.

Als dann der 9.4. 5 Uhr 15 zum Einriicken in Dånemark bestimmt worden war,
waren die Vorarbeiten fertig.

Der Fuhrungsstab ging am 6.4. zunåchst nach Hamburg.
Der Chef d.Genst. hatte den Auftrag erhalten, als Militarbevollmachtigter nach

Kopenhagen vorauszufahren, um dem Bevollmachtigten des Reichs (Gesandter V. R e n
t h e - F i n k) flir die am 9.4. Morg. vorgesehene Uberreichung der Forderungen des Reiches
die notwendigen Unterlagen und Informationen iiber die Durchfiihrung der Besetzung zu
geben und ihn in der Durchfiihrung seiner Aufgabe nachhaltig zu unterstlitzen.

Am. 6.4. Nachm. fand deshalb beim Staatssekretar des Ausw. Amtes v. W e i z
s a c k e r eine Besprechung statt, an der Staatssekretar Dr. G a u s (Ausw. Amt), General
H i m e r, Oberstltnt. LG. P o h l m a n n (la Gruppe XXI), Oberstltnt. i.G. B oh m e
(OKW. Abt. L), Leg. Sekr. Dr. S c h l i t t e r sowie zwei weitere Legationssekretare teil
nahmen.

Am 7.4. fuhr General H i m e r als "Oberregierungsrat" nach Kopenhagen. Seine
Uniformsachen gingen als Kuriergepåck mit dem Leg.Sekr. Dr. S c h l i t t e r, der den
Auftrag hatte, dem Gesandten v. R e n t h e - F i n k am 8.4. einen streng geheimen, ver
siegelten Brief zu iibergeben.

Der 8.4. stand fur dringende militårisohe Erkundungen zur Verfligung, die General
H i m e r mit Oberst P e t e r s e n (Luftattachå) durchfiihrte. Die beim Hoh.Kdo, bisher
vorliegende Meldung, dass der Hafen Kopenhagen vereist sei, erwies sich als nicht richtig,
da aufkommender Westwind am 8.4. Morg. den Hafen eisfrei gemacht hatte. Die "Lange
Linie" lag voll von Schi:ffen. Ein Anlegen der "Hansestadt Danzig", die am 9.4. 51li Uhr
in Kopenhagen das 1/308 ausladen sollte, war nur an einer Stelle zwischen anderen Dampfern
zur Not moglieh, Der Luftattache Oberst P e t e r s e n konnte jedoch noch Vorm. dem
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General H i m e r melden, dass voraussiehtJieh 2 Dampfer, die an der Siidstreeke der "Langen
Linie" lagen, sehr wahrseheinlieh im Laufe des 8.4.. auslaufen wiirden. Die Erkundung der
Umgebung der Zitadelle bestatigte, dass an der Siidosteeke ein Eindringen in die Zitadelle
ohne Sehwierigkeiten durehzufiihren war. Hier war der sehwache Punkt. Die Feststellungen
wurden sofort dureh Chiffre-Telegramme an Gruppe XXI fiir Hoh.Kdo, XXXI abgesandt.
Fiir den Transport des Gerats der sehweren Funkstation, das dem 1/308 zugeteilt war,
musste ein L[ast]k[raft]w[agen] bereitgestel1t werden, was ebenfalls unauflallig gesehehen
musste. Einem Reiehsdeutsehen in Kopenhagen, der Reserveoffizier war, wurde unter
strengster Geheim.haltungspflieht mitgeteilt, dass am Morgen des 9. April ein deutsehes
Sehiff, von Fernfahrt kommend, in Kopenhagen fiir kurze Zeit anlegen werde, um einige
Kisten abzuladen; hierfiir miisse ein L[ast]k[raft]w[agen] am 9. April 4° dånische Zeit
(5° deutsehe Zeit) an der "Langen Linie" sein.

Die ZitadeIJe, deren Zugånge und die Mogliehkeit ihrer Uberrumpelung wurden
dureh den Kommandeur 1/308, Major G l e i n, wenige Tage vorher erkundet, nachdem
er beim Hdh.Kdo, an Hand der Karten in die beabsiehtigte Durehfiihrung der Uberrum
pelung eingewiesen war.

General H i m e r hatte iuzwischen die Verbindung mit dem deutsehen Gesandten,
Minister v. R e n t h e - F i n k, aufgenommen. Aueh diesem gegeniiber musste das Geheimnis
des Dånemark-Unternehmens bis 23° Naehts gewahrt bleiben. Erst dann maehte er den
Minister mit der Wueht der unmittelbar bevorstehenden Ereignisse bekannt.s) Gesandter
v. R e n t h e - F i n k hat sieh in ausgezeiehneter Weise raseh in seine sehwere Aufgabe
hineingefunden.

Die wenigen dem Gesandten als Bevollmåchtigten des Reiches zur Verfiigung ste
henden Stunden waren mit dem Studium des Memorandums und den militårischen Erliiute
.rungen und Forderungen ausgefiillt. Die wiehtigsten Forderungen wurden sehriftlieh zu
Papier gebraeht, um der Bespreehung mit dem dånisehen Aussenminister M u n e h den
notwendig stårksten Naehdruek zu geben. Da der Staatssekretiir v. W e i z ~ a e k e r bei
der von General H i m e r bereits in Berlin gestelJten Frage, ob er bei der Uberbringung
des Memorandums um 4° (5° deutsehe Zeit) dabei sein konnte, dies verneint hatte, gab
General H i m e r dem Gesandten, der einen danisehen Dolmetseher mitnehmen wollte,
den Oberst P e t e r s e n mit, den er flir diese Teilnahme vorher eingehend unterriehtete.

So iibergab dann der Gesandte v. R e n t h e - F i n k als Bevollmåchtigter des
Reiehes um 4° (5° deutsehe Zeit) die Forderungen des Reiehes und eroffnete dem dånisehen
Aussenminister, das s die Deutsehen, um einem unmittelbar drohenden englisehen Angriff auf
Norwegen und Dånemark zuvorzukommen, in Dånemark einriieken. Sie kamen als Freunde.
Jeder Widerstand sei zweeklos und wiirde sofort mit Waffengewalt gebroehen werden. Die
Annahme der Forderungen miisse sofort erfolgen, da sonst unnotige Verluste eintreten
und dem Land Dånemark sehwerste Naehteile erstehen wiirden.

Inzwisehen riiekten 515 (deutsehe Zeit) die Truppen des Hoh.Kdos, XXXI in mehreren
Kolonnen in Jiitland eino Wo Widerstand von Seiten der Dånen geleistet wurde, wurde
er sofort gebroehen. Die iiberrasehende Besetzung der Zitadelle Kopenhagens, Gjedser,
Briieke bei Vordingborg, Korser, Nyborg, Beltbriieke bei Middelfahrt gelang vollkommen,

Die vollståndig iiberrasehte dånisehe Regierung in Kopenhagen konnte sieh iiber die
Annahme der deutsehen Forderungen nieht sogleieh einig werden, suehte wohl aueh Zeit zu
gewinnen, nID den Gang der Ereignisse abzuwarten. Dies durfte keinesfal1s geduldet werden.
General H i m e r drångte auf sofortige Entseheidung, widrigenfal1s die dånische Regierung
fiir Opfer, die die deutsehen Massnahmen, vor allem eine Bombardierung Kopenhagens aus
der Luft, erforderten, verantwortlieh gemaeht wiirde. Der endgiiltige Entseheid - es tagte
eine Bespreehung beim Konig - liess immer noeh auf sieh warten. Als auf ein erneutes
Telephongespråeh des Gesandten V. R e n t h e - F i n k mit der danisehen Regierung hin
haltend geantwortet wurde, forderte General H i m er, der infolge Versehens der danisehen
Post seit 5° Morg. (deutsehe Zeit) mit der Gruppe XXI in Hamburg in dauernder Telephon
verbindung stand, die bis gegen 7° (deutsehe Zeit) gehalten werden konnte, das Erseheinen
der Bomber iiber Kopenhagen an, um hierdureh die Dånen zur Annahme zu zwingen. Der
in Hamburg am Telephon sitzende Offizier nahm die Forderung entgegen. Hierbei wåre
um ein Haar - da getarnt gesproehen werden musste - ein folgensehweres Missverståndnis
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eingetreten. Der Offizier bei der Gruppe XXI sagte: "Also, dann sollen gleich Bomben
geworfen werden!" General H i m e r antwortete: .,Um Gotteswillen! Sie Rollen nur iiber
der Stadt fliegen"), um den notigen Nachdruck zu geben, da die Regierung noch zogert.
Bombenabwnrf erst auf Anfordern durch das verabredete Signal der Truppen aus der
Zitadelle !"

AIs dann die deutschen Bombengeschwader iiber die dånische Hanptstadt brausten,
verfehlten sie ihren Eindrnck nicht, Die Regierung nahm die deutschen Forderungen an.

Sie erklårte jedoch, es sei w unmoglich, die danisohen Truppen von der Verein
barung, dass beiderseits nicht geschossen werden diirfe, zu verståndigen. General H i m e r
wollte dies mit Hilfe des Rundfunks tun. Er bat den Gesandten M o h r (Dånisehes Ausw.
Amt) personlioh darum. M o h r bemiihte sich, den Rundfunk telephonisch zu verståndigen.
Es war ihm nicht mdglich, da der Sender, wie sich herausstellte, vor 7° (dånische Zeit)
nicht in Betrieb war. Und bis dahin verlor man kostbare 30 Minuten. Da bereits Nach
richten von K åmpfen zwischen deutschen und dånisehen Truppen eingetrofien waren,
musste der Befehl, diese Kåmpfe einzustel1en, den Truppen sofort bekanntgegeben werden,
vor allem, um nutzlose Opfer zu vermeiden. Inzwischen hatte die d ånische Post gemerkt,
welche Unachtsamkeit sie betro der Telephonverbindung Kopenhagen - Hamburg gemacht
hatte. Sie hatte die Fernsprechverbindung unterbrochen. Da aber die Funkstation in der
Zitadelle aufgebaut war, konnte General H i m e r durch Funk die Annahme der deutschen
Forderungen an die Truppe durchgeben und sie bitten, Parlamentare zu den dånisehen
Truppen zu schicken, da die Regierung und der Generalstab nicht in der Lage seien, dies
von sich aus zu tun. Die Einstellung der Kåmpfe, die als Opfer etwa 20 Deutsche und 30
Dånen erfordert hatten, wnrde erreicht. Mit diesen verschwindend geringen Verlusten
gelang es, ganz Dånemark in deutschen Besitz zu bringen.

Dank der eingehenden Vorbereitungen gliickten die Landung der deutschen Truppen
in Kopenhagen und die Besetzung der Zitadelle und Umgegend. Die Wachen der Zitadelle
wnrden iiberrumpelt - vorher hatte man die Polizei am Hafen entwaffnet - und bei der
Sicherung der nåheren Umgebung der Zitadelle die sich entgegenstellenden Soldaten der
kg!. Leibgarde ausser Gefecht gesetzt. Die Leibgarde verlor einige Verwundete dabei.
Als die Bevolkerung der dånisehen Hauptstadt friihmorgens an ihre Arbeit ging, war
Kopenhagen fest in deutscher Hand. Erlasse des Konigs und der Regierung wiesen dureh
Anschlåge darauf hin, unbedingt Ruhe und Ordnung zu halten. Die deutschen Flagblåtter
taten das ihrige dazu.

Der in der Zitadelle durch 1/308 gefangen genommene Chef des dånisehen General
stabs Generalmajor G o r t z wnrde gegen 630 (dånische Zeit) dem General H i m e r vor
gefiihrt. General H i m e r bedauerte, dass er unter so schwierigens) Verhaltnissen seine
Bekanntschaft machen mtisse, und teilte ihm mit, dass er frei wåre, da seine Regierung
die deutschen Forderungen soeben angenommen habe. Ein Auto stiinde ihm zur Verfiigung,
damit er nach Hause fahren konne. Die Frage, ob ihm personlich irgend welche Unannehm
lichkeiten") bei der Gefangennahme zugestossen wåren, verneinte er. General H i m e r
erklsrte ihm dann, dass er fiir die notwendigen Verhandlungen bevollmåchtigte Vertreter
der dånisehen Wehrmacht auf 10° Uhr bereits erbeten habe....

Am 9.4. 10° meldete sich der dånische Generalstabschef General G o r t z bei General
H i m e r als Ftihrer der dånisehen Wehrmachtsdelegation, die aus Offizieren des Heeres
und der Marine ausschl[iesslich]6) der Luftwafie bestand. Die 1. Versammlung begann 1010 Uhr
unter Vorsitz von General H i m e r. Die Besprechungen verliefen in sehr korrekter Weise
reibungslos"), Bei aller Wahrnehmung der dånisehen Ehre und zuvorkommender Behandlung
wnrden die dånisehen Vertreter iiber den Ernst sorgfåltiger und raseher Durchfiihrnng der
Demobilmachung sowie der weiteren deutschen Forderungen und Wiinsche nicht im Zweifel
gelassen. General H i m e r hat bei diesen Besprechungen grundsåtzlich keine schriftlichen
Vereinbarungen mit den Dånen getrofien, sondern nur miindliche. Er wollte dadurch vermei
den, dass man sioh dentscherseits vorzeitig auf bestimmte Punkte, Zahlen usw, festigete.
Andererseits hatte man dadurch die Dånen vielmehr in der Hand. Da ja die Verhandlungen in
durchaus freundlichem, aber sehr bestimmtem Ton durchgefiihrt werden sollten, so kam
es darauf an, die Dånen gutartig zn erhalten, ihr Vertrauen bis zu einem gewissen Grade
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zu gewinnen. Dies hat sich im Lauf der Zeit durchaus bewåhrt. Die Dånen haben in loyaler
Weise alles durchgefiihrt, was verlangt wurde. Sie haben dann auch immer offen ihre
besonderen Wiinsche gesagt, die ihnen das eine oder andere Mal, ohne der deutschen Sacha
zu schaden, gewåhrt werden kennten. General G or t z zeigte sich als ein sehr kluger,
niichterner Verhanillungsgegner. Er vertrat die dånisehen Belange in korrekter und sach
lieher Weise.

Im ganzen betrachtet ist das Unternehmen gegen Dånemark unter Einsatz ganz
geringer Opfer vor allem deswegen so gut gegliickt, weil es nach jeder Hinsicht vorbildlich
vorbereitet war. Die Geheimhaltung als Grundbedingung des Erfolgs wurde vollkommen
gewiihrleistet, die Kenntnis von dem Unternehmen war auf einen Personenkreis beschriinkt,
der unbedingt eingeweiht werden musste. Ajs das Unternehmen angerolIt war, wurden durch
rasches, selbståndiges Eingreifen schwere Schåden sowohl den deutschen Truppen, aIs
auch der dånisehen Webrmacht und Bevolkerung gegeniiber vermieden, so dass sich gute,
in politischer Hinsicht flir die Zukunft sebr wichtige Beziehungen zwischen den beiden
Låndem anbahnen konnten ...1)

Even though the events in Denmark are mentioned only twice in communiques
of the High Command of the Armed Forces, they should not for this reason he overshadowed,
in the writing of history, by the batties in Norway, which, as such, were larger and more
severe. They were the prerequisite of the smooth execution of the Norway undertaking
and must be evaluated as such. The faet that they required such slight losses redounds to
the glory of German leadership, from the political as well as from the military standpoint.

Certified as a true rendering
signed Goes.

Senior Arehives Councillor, Deputy of the
Chief Custodian of Army Archives with the

Commander of the German Troops in Denmark.
(Written by an officer).

l) I den fotokopi, som kommissionen er i besiddelse af, mangler den sidste side. De sidste linier aftrykkes
derfor efter den engelske udgave af dokumenter, der har været forelagt Niirnbergdomstolen.

2) Sætningen: Erat ... bekannt med håndskrift rettet til: Erat dann erhielt der MiniBter KenntniB der
unmittelbar bevoratehenden militiiriBchen Ereigniaaen.

3) Med håndskrift rettet til: iiber der Stadt el·acheinen.
4) Med håndskrift rettet til: eiqenartiqen,
5) Efter ordet: Unannehmlichkeiten er med håndskrift tilføjet: und Beliiatigungen.
8) Rettet til: einachl[ie8alich).
7) Sætningen: Die . . . reibungaloa er med håndskrift rettet til: Die Besprechunq verlief in sehr korrekter

Weiae reibungaloa. Das war auch bei den folgenden Beeprechunqen. der Eall.

144.

Udateret afskrift af storadmiral Raeders beretning om forhistorien til Norges
besættelse.

[1940].

Jfr. aktstk. 145. Partlal Translation of Document 1546-PS.

N. The oceupation of Norway on 9 April 1940 (Raeder Memorandum)

In the beginning of October 1939, I had a discussion on the Norwegian question
with the Commander of Naval Group East, Admiral Carls, with whose opinions I com
pletely agreed. After that I gave the Fuehrer an oral report on the dangers of an occupation
of Norwegian bases by the British and on the possibilities to forestalI such a move. The
Fuehrer to whom I submitted a ahort memorandum promised to think it over. About



265

at the beginning of December, the Fuehrer received reports on the activity of the National
Samling movement in Norway under the leadership of Quisling and its successes. The
incorporation of Norway into a Germanic empire under German leadership and with elimina
tion of English infiuence was the aim of this movement. These matters were obviously
carried to the Fuehrer by Rosenberg. Around the 12 Dec. 1939 the Fuehrer commanded
the OKW to effect the preparations for the occupation of Norwegian bases in the coming
spring. As it was a question of an operation of all three branches of theArmed Forces it had
to be worked out by the Armed Forces High Command in which the special Naval adviser
took the chief part and took the lead in working it out in aooordance with a memorandum
prepared by the Sea Warfare Command and in close cooperation with the Sea Warfare
Command.

I had left the Danish Question open in my report to the Fuehrer supposing that
after the occupation of the Norwegiau coast the English influence in Denmark could be
completely eliminated in such wise that the intelligence service there could not cause any
more harm and the Danish Government would comply with the demands of the German
High Command without function. However, the Fuehrer decided to occupy Denmark at
the same time.

The Navy made the decision to transport the first group of the occupation troops
with their equipment on warships and to land them under their immediate proteetion.
Even though the combat-readiness of the warships was impaired by loading them with
troops, by this method the possibility of a punctual landing at the ordered time was best
provided for. Further groups with munition and supplies were to be loaded on steamships
which were to arrive simultaneously or soon after the warships. The difficulty was that
at that time the divisions of the army still demanded to be transported with all equip
ment and "rear echelon service" while a considerable limitation of their equipment would
have been necessary and possible. Considerable demands of transport space were made
by the Air Forces for their ground organization for which no experience existed at all up
til! then. The Navy had already in peacetime an organization of "Naval Service Offices"
in all large German ports which worked in close touch with the Merchant Marine and were
at all times exactly informed of the location and the readiness for sailing of the German
merchant ships of their area. Material for the rebuilding of these ships for transport purposes
was at their disposal, plans for such rebuilding were ready in their hands. In January these
offices received directives to have the necessary transport space ready in spring. A transport
in a westelly direction was given as the reason for camouflage purposes. Tbe Air Force
did not join this organization that also was very favourable for secrecy, but gave the order
for their extensive transports to a certain firm with which it had already cooperated at the
time of the transports to Spain. This included certain dangers for secrecy and eliminated
the experience of the Navy. Moreover, the command of the Air Force did not approach
with particular enthusiasm this task in the work of which not the Air Force, but the not
so well liked Navy, had the leading part. In the Navy the impression existed that some
things could have been better done with regard to the reconnaissance of airfields in Norway
and to the preparations for the improvement and the building of airfields.

The preparations for the enterprise were rendered more difficult by the long and
very cold winter of 1939/40 which delayed quite a bit the bringing up of the steamers invol
ved in .the transport from the eastern part of the Baltic Sea and their loading. With all
the effort to forestall the English in the occupation - their unneutral action against the
German supply ship in Flekkefjord in 1940 made the apprehension of the German Command
appear only too well founded - the date for the landing was fixed by the Fuehrer not
earlier than on April 9, 1940 in which regard it could not be helped that according to the
latest information received the English planned an enterprise in Norwegian waters for
April 8 - it remained open whether mine-Iaying or occupation of air bases. My request to
fix the landing on April 7 was unfortunately not granted by the Fuehrer,

The generalorder for the execution of the landing was signed by the Fuehrer;
detailed directives valid for all armed forces were given by the High Command in which,
as already mentioned, the special Navy adviser took the lead. The ports of embarkation
were distributed from Wesermuende to Stettin-Swinemuende along the coast. The
84
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transportation of the troops to the ports was undertaken only in the last hours before
departure without their knowing where they were being transported. It was partieularly
diffieult for the keeping of the seeret that for the enterprise in Northern Norway same
units of Southern German mountain troops were destined whose appearanee in Northern
Germany was already eonspieuous enough by itself. But we sueeeeded in keeping them
uneertain about the destination until to their eomplete surprise, they were embarked on
the destroyers in Wesermuende in the night of April 7. The number of the Army and air
units Leannot state anymore from memory at present. Also, the eomposition of the landing
troops I ean give only in general terms.

145.

Oversigt over planlæggelsen og gennemførelsen af Danmarks besættelse.

[1940].

n. Unternehmen Dånemark (am 9. April 1940):1)

Gesamtunternehmen Norwegen-Danemark leitete die Gruppe XXI (von
Falkenhorst).

v. F. war fiir Besetzung Norwegens, Gen. Kaupiseh fiir Besetzung Dånemarks
bestimmt.
v. F., der vom O.K.W. sehon vorher beauftragt war, gab dem Gen.K. am 6.3.40 miindlich
und sehriftlieh Orientierung iiber Aufgabe, und wie er sieh den Einmarseh daehte. Zeit
zur Vorbereitung etwa 14 Tage. Das Unternehmen wurde aus versehiedenen Griinden
sehliesslieh auf 9.4. versehoben.

Im Grossen wurde bei Einmarseh und Besetzung Dånemarks naeh den ersten
Weisungen verfahren, da es die selbstverståndliche Losung war.

In enisclieidenden Einzellzeiten wieh Gen.K. davon ab, da sonst die so iiberaus
sehneIle Besetzung Dånemarks, die fiir Norwegen von entseheidender Bedeutung
war, nieht gelungen wåre, Ware eine Verzi:igerung von nur 3-5 Tagen eingetreten,
bis Aalborg und Skagen oder Kopenhagen-c-Helsingoer genommen wurden, so wåre
das Unternehmen Norwegen kaum oder mit sehr viel gri:isseren Opfern und Zeitaufwand
gegliiekt.

Diese Gefahr lag vor, wenn Gen.K . nieht folgende "Einze1heit en" gegen wieder
holte Einwurfe der Gruppe XXI durehge setzt hatte:

a) Grundsåtalich und iiberall so handeln, als ob sehiirfster daniseher Widerstand
gebroehen werden muss und als ob mi:iglieherweise der Dåne etwas ahnt.

v. F . glaubte nieht an Widerstand. Dagegen sagte dem Gen.K. der in der
Zitadelle in Kopenhagen am 9.4. 04.45 Uhr gefangene dan. Generalstabs-Chef, ein
åusserst tiiehtiger und energiseher General, dass selbstverståndlieh seharf gekåmpft
wåre, wenn er nieht gefangen genommen wåre,

b) v. F . sehlug immer wieder vor , naeh der iiberrasehenden Landung am 9.4. 04.30 Uhr
in Kopenhagen solle das verstårkte Bataillon vom Hafen aus mit Musik einmar
sehieren ; Platzmusik auf einem grossen Platz, in dessen Nåhe eine Kaserne mit
einem dånisehen Regiment war.

Gen.K. entsehied: Gewaltsame Besetzung der ZitadeIle, deren Tore gesprengt
werden mussten; das dort untergebraehte Garde-Regiment ist gefangen zu nehmen,
desgleiehen die dort befindliehen Offiziere und Stabe des Generalstabes und der
Kommandantur. Hierbei wurde der danische Generalstabs-Chef gefangen. Auf die
Frage des Gen.K. , was die Dånen gemaeht hatten, wenn das deutsehe Bataillon
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mit Musik in Kopenhagen eingeriickt wåre, antwortete der danische Generalstabs
Chef: "Wir hatten es gefangen genommen."

(Der deutsche Batl.-Kommandeur hatte einige Tage vorher in Zivil mit
falschem Pass auf Befehl des Gen.K. alles erkundet.)

c) v. F. schlug Verhandlung des deutschen Gesandten mit der dånisohen Regierung
zwecks kampfl.oser Ubergabe erst gegen 08.00 Uhr oder 09.00 Uhr vor.

Gen.K. setzte duroh: Spatestens 05.00 Uhr, um moglichst bald von der
dånisehen Regierung den Befehl an die dan. Armee zu erhalten, dass nicht bek åmpft
wiirde. Hierdurch wurde Kampf und vor allem Zeit mit Riioksicht auf Norwegen
erspart.

d) v. F. schlug vor, dass das Kampfgeschwader vor oder bei der Landung des Bataillons
Kopenhagen liberfl.iegen sollte.

Gen. K. entschied: Nein; dadurch wird Kopenhagen vorzeitig geweckt;
sondern % Stunde nach Landung des Bataillons und wåhrend der Verhandlungen
mit der dånisehen Regierung. Hierdureli wurden die Verhandlungen zu unseren
Gunsten beschleunigt (Beispiel Warschau) und unser Bataillon in der Zitadelle
geschlitzt.

e) Weitere wesentliche von Gen. K. gegebene Anordnungen sicherten die voJlkommene
Geheimhaltung und schnelle Durchfiihrung des Unternehmens.
Truppen waren: 170. und 198. Division,

l (mot) Brigade,
mehrere M[aschinen] G[ewehr]-Batsillone.

Es ioirkten. mit: Teile der Marine und
Teile der Luftwafie,
(1 Kampfgeschwader, l ZerstOrerstafiel,
Jagdkråfte und Flakartillerie).

Wlinsche an die Marine und Weisungen an die Luftwafie gingen durch Gen. K.

Verluste: 3 oder 4 Tote, ein paar Verwundete.
(Wegen dieser geringen Verluste, wahrscheinlich auoh aus politischen Grunden

wird das Unternehmen Dånemark in der militårischen C>fientlichkeit nicht mehr
erwahnt.

Norwegen war selbstverståndlich viel schwieriger.)

l) Aktstykke nr. 145, der fremtræder som et udat. brudstykke, er påtruffet i et dossier, der bærer titlen:
Hiih, Kdo. z. b. V. XXXI 8ammelakte Uber die Buetzung Diinemarks 9. 4.-21. 4.1940. Men vedføjet
notits af kaptajn Otto, Heeresarchiv, Potsdam, fremgår, at dokumentet er udarbejdet på basis
af dokumenter i general v. Kauplschs arkiv som erstatning for nogle brændte dokumenter.

146.

Den politiske forberedelse af Norges besættelse. (Uddrag af Alfred Rosenbergs
beretning om det nazistiske udenrigspolitiske kontors virksomhed i årene

1933-43).

1943.

Kurzer Tiitigkeitsbericht des AUBBenpolitischen Amtes der NSDAP. von
1933-1943.

Bei der Begriindung des Aussenpolitischen Amtes am 1.4. 1933 gab der Flihrer die
Weisung, dass es sich nicht zu einer grossen Behorde auswachsen sol1te, vielmehr durch
Initiative und Anregungen seine Wirksamkeit zu entfalten håtte.
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Entsprechend der von vornherein ausserordentlich feindseligen Stellungnahme
der Sowjetregierung in Moskau wandte das neugegriindete Amt seine besondere Aufmerk
samkeit den inneren Zustånden in der Sowjetunion zu als auch den Auswirkungen des
WeJtbolschewismus vorwiegend in den iibrigen europaisehen Låndem. Es trnt mit den
verschiedensten dem Nationalsozialiamus zuneigenden und den Bolschewismus bekåmpfenden
Gruppen in Verbindung, wobei es sein Hauptaugenmerk auf die an die Sowjetunion angren
zenden Vdlker und Staaten richtete, die einerseits einen Isolierungsring um den bolschewi
stischen Nachbarn, andererseits aber auch die Fliigelstellung zum deutschen Lebensraum
und eine Flankenstellung gegenliber den Westmåchten, insbesondere Grossbritannien
gegenliber, einnahmen. In Beriicksichtigung der vellig verschiedenartigen Lebenaverhalt
nisse, der blutmåesigen und geistigen Bindungen und der geschichtlichen Abhangigkeit in
den vom Amt beobachteten Bewegungen in diesen Låndem sah es sich daher zur Anwendung
der abweichendsten Methoden genotigt, um auf diesen oder jenen Wegen zu der gewiinschten
Einflussnahme zu gelangen.

In Skandinavien, in dem nach dem Weltlcriegvon 1914/1918eine immer ausgesproche
nere pro-angels åchsische Einstellung, auf wirtschaftlicher Grundlage fussend, vorherrschend
wurde, legte das Amt den ganzen Nachdruck auf eine Einwirkung iiber die allgemein
kulturellen Beziehungen zu den nordisehen Volkern. Zu diesem Zweck nahm es die Nordische
Gesellschaft in Lilbeck in seine Obhut. Deren Reichstagungen waren von zahlreichen her
vorragenden Personlichkeiten, vor allem auoh aus FinnIand, beschickt. Wahrend in Schweden
und Dånemark eine rein politische Zusammenarbeit sich nicht eroffnete, fand sich in Nor
wegen dagegen eine auf dem grossgermanischen Gedanken fussende Vereinigung vor, mit
deren Griinder eine sehr enge Verbindung hergestellt wurde, die dann auch zu weiteren
Folgen fiihrte. (Nåhere Ausfiihrungen siehe Anlage l) ....

Eine Befassung mit den Fragen der Volksdeutschen im Ausland lehnte das Amt ab.
FUr diesen Komplex wurde spater die Volksdeutsche MittelsteBe geschaffen....

Zu verzeichnen wåren ferner die rund 40 Vortragsabende fiir die Diplomatie und aus
låndisehe Presse iiber den Aufbau des neuen Deutschlands, auf denen viele ftihrende Per
sdnlichkeiten des Reiches sprachen.

Die politisch mogliche lnitiative hat das Amt durchgefiihrt. lVIit dem Ausbruch des
Krieges durfte es seine Aufgabe als abgeschlossen betrachten. Die Auswertung der vielen
personlichen Beziehungen in vielen Landerri kann in anderer Form wieder aufgenommen
werden.

Roøenberg.

2 Anlagen

I Norwegen
II Rumanieri

Anlage l

Amteø der NSDAP. von 1933-1943.
Zum kurzen Tåtigkeitsberlcht des Aussenpolitischen

Die politische Vorbereitung der militiirischen Besetzung NOrlvegens
in den Kriegsjahren 1939-1940.

Wie schon erwåhnt, erschien von allen politischen Gruppierungen in Skandinavien
nur die in Norwegen vom ehemaligen Kriegsminister und Major a. D. Vidkun Quisling
geftihrte "Nasjonal Samling" einer ernsteren politischen Beachtung wiirdig. Sie war eine
politische Kampfgruppe, getragen von der Idee einer grossgermanischen Gemeinschaft und
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wurde natiirlich von allen herrschenden Kraften angefeindet, die ihren Durchbruch in der
Bevolkerung mit allen Mitteln zu verhindern trachteten. Das Amt hielt mit Quisling eine
dauernde Verbindung aufrecht und verfolgte aufmerksam seine mit zåher Energie gefiihrten
Angriffe auf die im englischen Fahrwasser segelnde Bourgeoisie. Es erschien von vornherein
wahrscheinlich, dass ohne umwålzende, die Bevolkerung aus ihrer bisherigen Einstellung
aufwiihlende Ereignisse ein erfolgreiches Fortschreiten der Nasjonal Samling nicht zu
erwarten war. Im Winter 1938/39 wurde Quisling durch ein Mitglied des Amtes privat
besucht. Als sich die politische Lage in Europa 1939 zuspitzte, erschien Quisling auf der
Tagung der Nordisehen Gesellschaft im Juni in Liibeck und entwickelte seine Auffassung
der Lage und seine Befiirchtungen beziiglich Norwegens. NachdriickJich machte er auf
die geopolitisch entscheidende Bedeutung Norwegens im skandinavisehen Raum aufmerk
sam und auf alle jene Vorteile, die im Falle eines Konfliktes zwischen dem Grossdeutschen
Reich und Grossbritannien jener Macht erwachsen wiirde, die die norwegische Kiiste
beherrsche. In der Annahme, dass die Ausfiihrungen Quislings aus iliegerstrategischen
Griinden Reichsmarschall Goring beaonders interessieren wiirden, wurde Quisling vom
Amt an Staatssekretar Korner verwiesen. Dem Chef der Reichskanzlei iibergab der Stabs
leiter des Amtes zwecks Uberreichung an den Fiihrer eine Denkschrift in derselben Ange
legenheit noch unter Beriicksichtigung der damals zweifelhaften Haltung Sowjet-Russ
lands. Nach Ausbruch der deutsch-polnischen Feindseligkeiten und des sowjetisch-finnischen
Krieges verschårften sich die Spannungen in Skandinavien und erleichterten der angel
såchsischen Propaganda die Arbeit. Die Moglichkeit einer von Grossbritannien beabsich
tigten Besetzung Norwegens, vielleicht auch Schwedens, um die Blockade gegen Deutsch
land in der Nordsee praktisch zu schliessen und bequeme Flugzeugstiitzpunkte gegen
Deutschland zu gewinnen, begann sich unter dem Vorwand einer uneigenniitzigen Finn
landhilfe abzuzeichnen mit dem Ziel, auch die Nordstaaten in eine militårische Auseinander
setzung gegen Grossdeutschland hereinzuziehen. Besorgt iiber diese Entwicklung erschien
Quisling nochmals im Dezember 1939 in Berlin, wo er Reichsleiter Rosenberg und Gross
admiral Raeder aufsuchte. In einem Vortrag beim Fiihrer brachte Reichsleiter Rosenberg
noch sinmal das Gesprach auf Norwegen und wies insbesondere auf dessen Bedeutung
hin, falls England, um seine Blockade zu versch årfen, unter dem Deckmantel einer angebli
chen Finnlandhilfe zu einer von den Norwegern geduldeten Besetzung schreiten wiirde.
Auch Grossadmiral Raeder war auf Grund seiner Unterhaltung mit Quisling und auf seine
Bitte hin zum Fiihrer beatelit worden. Als Ergebnis dieser Schritte wurde Quisling am 16.
und noch einmal am 18. Dezember zur personliehen Unterredung vom Fiihrer empfangen.
In dieser Unterredung betonte der Fiihrer wiederholt, dass ihm personlich eine vollig neutrale
Haltung Norwegens wie auch ganz Skandinaviens am liebsten wåre, Er habe nicht die
Absicht, die Kriegssohauplåtze zu erweitern und noch andere Nationen in den Konflikt
hineinzuziehen. Wenn aber von der feindlichen Seite eine Ausweitung des Krieges vor
bereitet wiirde mit dem Ziel, eine weitere Abschniirung und Bedrohung des Grossdeutschen
Reiches durchzusetzen, wiirde er genotigt sein, sich gegen ein solches Vorgehen zu wappnen.
Um der zunehmenden feindlichen Propagandatatigkeit ein Gegengewicht zu schaffen,
sagte der Fiihrer Quisling eine finanzielle Unterstiitzung seiner auf dem grossgermanischen
Gedanken fussenden Bewegung zu. Die militarische Bearbeitung der nunmehr aufgenom
menen Fragen wurde dem militåriscnen Sonderstab iibertragen, der Quisling besondere
Auftrage iibermittelte. Die politische Bearbeitung sollte Reichsleiter Rosenberg iibernehmen,
die finanziellen Unkosten das Åuswårtige Amt tragen, wobei der Reichsaussenminister vom
Aussenpolitischen Amt fortlaufend informiert werden sollte. Die Aufrechterhaltung der
Verbindung mit Quisling wurde Amtsleiter Scheidt iibertragen, der rm Verlauf der weiteren
Entwicklung dem Marineattachå in Oslo, Korvettenkapitan Schreiber, zugeteilt wurde.
Es wurde die strengste Geheimhaltung der ganzen Angelegenheit angeordnet.

Schon im Januar versohårften sich die von QUislingiiber seinen Vertreter in Deutsch
land, Hagelin, weitergegebenen Meldungen iiber die Moglichkeit des Eingreifens der West
måchte in Norwegen unter Duldung der norwegischen Regierung. Die immer begriindeteren
Mitteilungen standen im schårfsten Gegensatz zu der Auffassung der Deutschen Gesandt
schaft in Oslo, die auf den Neutralitatswillen der damaligen norwegischen Regierung
Nygårdsvold baute und von der verteidigungsbereiten Neutralitåtsabsicht dieser Regierung
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tiberzeugt war. Es gelang dem Vertreter Quislings fiir Deutschland, von dem niemand in
Norwegen wusste, dass er in engster Beziehung zu Quisling stand, im Kreise der Regierung
Nygårdsvold Fuss zu fassen und die ungeschminkte Auffassung der norwegischen Regierungs
mitglieder zu horen. Hagelin tibermittelte das von ihm GehOrte dem Amt, das seine Nach
richten durch Reichsleiter Rosenberg dem Ftihrer zukommen liess. In der Nacht vom 16.
und 17. Februar iiberfielen englische Zerstorer den deutschen Dampfer "Altmark" im
Jossingfjord. Das Verhalten der norwegischen Regierung in dieser Frage liess darauf
schliessen, dass unter der Hand schon irgendweJche bestimmten Vereinbarungen zwischen
der norwegischen Regierung und den Alliierten getroffen worden waren. Eine solche Annahme
wurde auch durch Berichte von Amtsleiter Scheidt beståtigt, der seinerseits von Hagelin
und Quisling die Informationen bezog. Auch nach diesem Vorfall verfoch aber die Deutsche
Gesandtschaft in Oslo die gegenteilige Ansicht und legte sich auf den guten Willen der
Norweger fest.

In der Zwischenzeit war es Hagelin geJungen, durch seine Verbindung in Norwegen
als Vertrauensmann der norwegischen Marine mit dem Ankauf von deutschen Flaks iiber
das deutsche Marineministerium betraut zu werden. Durch diese Vorbindung erhielt er
immer mehr Einblick in die eigentlichen Auffassungen und Absichten der norwegischen
Regiernng Nygårdsvold und in die von den Alliierten in Norwegen schon eingeleiteten Vor
bereitungen, Anlåsslich seiner Anwesenheit in Berlin am 20. Marz zu Verhandlungen iiber
deutsche Flaklieferungen machte er die Mitteilung, dass die Alliierten nunmehr schon die
norwegischen Hafenstadte auf Lade- und 'I'ransportmoglichkeiten untersuchten. Der mit
dieser Aufgabe betraute franzosische Kommandant habe in einem vertrauJichen Gespråch
dem Kommandanten von Narwik, einem Anhånger Quislings, die Absichten der Alliierten
enthiillt, motorisierte Truppen in Stavanger, Drontheim und evtJ. auch Kirkenes zu landen
und den Flughafen Sola bei Stavanger zu besetzen. Auch verschårfte Hagelin seine Warnungen
tiber die zwischen den Alliierten und der norwegischen Regierung geheim getroffenen
Vereinbarungen, dass bei einer evtJ. Besetzung von Hafenstådten durch die Alliierten sich
die norwegische Regierung allein mit papiernen Protesten begniigen wiirde. Er wies darauf
hin, dass die norwegische Regierung niemals die Absicht gehabt hatte, ernstlich gegen
England Stellung zu nehmen und nur um Zeit flir vollendete Tatsachen zu gewinnen,
Deutschland gegeniiber ein doppeltes Spiel treibe. Er gab auch bekannt, dass die norwegische
Regierung von England informiert worden wåre, Deutschland beabsichtige, eine Minen
sperre von Jirtland nach der norwegischen Kiiste zu legen. Auf Grund aller ihm zugetragenen
Nachrichten konne Quisling nunmehr seinen Rat, die weitere Entwicklung in Norwegen
noch etwas abzuwarten, nicht mehr aufrecht erhalten, sondern er miisse darauf hinweisen,
dass eine [ede Verzogerung der deutschen Gegenaktion ein ausserordentliches Risiko
bedeute. Diese Meldungen wurden von Reichsleiter Rosenberg sofort dem Fiihrer iibergeben.
In Beståtigung dieser von Quisling und seinen Vertrauensleuten gemachten Mitteilungen
und im Gegensatz zu der bis zum Schluss vertretenen Auffassung der Deutschen Gesandt
schaft in Oslo und des Bearbeiters im Auswartigen Amt holten dann die Alliierten am 8. April
zum ersten Schlag als Auftakt fiir die von ihnen beabsichtigte Besetzung Norwegens aus.
In der Nacht vom 7. zum 8. April legte die alJiierte Flotte Minensperren vor der norwegischen
Kiiste und die alliierten Regierungen unterrichteten die Weltoffentlichkeit von ihrem Vor
gehen. Entsprechend den vom Amt gemachten Angaben erfolgten aus Norwegen nur standig
lauer werdende Proteste. Auf Befehl des Fiihrers ging dann Grossdeutschland nach ent
sprechender Vorbereitung in der Friihe des 9. April zum Gegenschlag iiber und besetzte
die wichtigsten norwegischen See- und Lufthåfen,
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147.

Uddrag af storadmiral Raeders memorandum ang. operationerne "Barbarossa"')

"Weseriibung" og "SeeIOwe".

10. jannar 1944.

1. CheCsache.

Herm Admiral Assmann zur eigenen Unterriehtung. Nieht fiir VerofIentliehung zu
verwenden. Raeder 10/1 1944.

a) Barbarosea.. ..

b) Weser-tJbung.

Die Notiz ist vellig unzulanglich und trifIt den Inhalt des Vortrages nieht. leh hatte
in den Woehen vor dem Vortrag vom 10.10.39 einen Briefweehsel mit Admiral Carls,
der zuerst in einem ausfi.i.hrliehen Brief an mich die Bedeutung einer Besetzung der
norwegisehen Kiiste durch Deutsehland betonte. leh gab diesen Brief dem C[hef der]
S[ee]k[riegs]l[eitung] zur Kenntnis und fertigte mir an Hand des Briefes einen
Spreehzettel*) fiir den Vortrag beim Fiihrer, den ioh am 10.10.39 hielt, da meine
Auffassung sieh mit der des Admirals Carls vellig deckte, wiihrend S[ee]k[riegs]l[eitung]
diesem Problem damals noeh fernes stand. leh betonte dabei die Nachteile, die eine
Besetzung von norwegisehen Stiitzpunkten dureh die Englander fiir uns haben
wiirde - Beherrsehung der Ostseeeingånge, Flankierung unserer Seekriegsope
rationen in der Nordsee und der FliegerangrifIe auf England, Druek auf Sehwe
den - sowie die Vorteile des Besitzes der norwegisehen Kiiste flir uns: Ausfall
pforte nach Nordatlantik, keine englisehe Minenbarre moglioh wie im Jahr 1917/18.
- Es war damals naturgemåss nur von der Kiiste und von Stiitzpunkten die
Rede, wobei ieh Narvik mit einbezog, wåhrend Admiral Carls im VerIaufe des
BriefwechseIs auf Narvik glaubte verziehten zu konnen. (Wir hatten damals noeh
die Benutzung von Murmansk bezw. eines beaonderen russisehen Stiitzpunktes zu
unserer Verfiigung). Dem Fiihrer leuchtete sofort die Bedeutung des Norwegenproblems
ein; er bat mioh um Uberlassung des Sprechzettels und erklarte, er wolle sieh mit
der Frage besehaftigen.
Bei der weiteren Entwieklung unterstiitzte mich Korv.Kapitån Schreiber, Marine
attache in Oslo und der M[arine]-Chefpersonlich - in Verbindung mit der Organisation
Rosenberg -, sodass wir Verbindung mit Quisling und Hagelin erhielten, die Anfang
Dezember in Berlin eintrafen und von mir - im Einvernehmen mit Reichsleiter
Rosenberg**) - beim Fiihrer eingefiihrt wurden.
Auf Grund der Besprechung des Fiihrers mit Quisling und Hagelin am 14.12.39 nach
mittags gab der Fiihrer den Befehl zur Vorbereitung des Norwegenunternehmens
dureh OKW.

S[ee]k[riegs]l[eitung] hat bis dahin an dem Weitertreiben der Norwegen
frage keinen Anteil gehabt, stand ihr aueh weiterhin etwas skeptisch gegeniiber. Die
Vorbereitungen, die Kpt. z. S. Krancke im OKW bearbeitete, griindeten sich aber
auf eine Denkschrift der S[ee]k[riegs]l[eitung].

c) Seelbioe. . . .

*) Vielleicht ist dieser mit Hilfe von K. Adm. v. Puttkammer noeh festzustellen; ioh hatte
kein Duplikat, da ieh an die Abgabe des Zettels nicht gedaeht hatte.

**) R[osenberg] hatte im entseheidenden Moment seinen Fuss verletzt, sodass ieh ihn am
14.12. vorm. in seiner Wohnung aufsuehte.

Raeder.
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148.
Ekstraktafskrift af vidneforklaring afgivet af general Keitel for den Inter

nationale militærdomstol i Niirnherg.

15. aug. 1945.

Ekstraktafskrift.

Testimony of Wilhelm Keitel, taken at Nuremberg,
Germany, on 15 August 1945 by Colonel John H.
Amen, IGD.
Also present: Colonel Howard A. Brundage, JAGD;
Lieut.Col. Thomas S. Hinkel, IGD; Major Arne
Brogger, FA, Justice Jackson's representative in
Norway; Mi. Thomas Dodd, member of Colonel
Amen's staff; Mr. Jens Ha.uge, Legal Secretary to
the Norwegian Prime Minister; ~Ir. Helge Silvertsen,
representative of the Norwegian Government; Mr.
Ivar Follestad, representative of the Norwegian
Government.

Tolken blev taget i ed.
Keitel blev taget i ed.

Q What is your fuU narnet
A Wilhelm Keite!.
Q What was your last official position?
A Chief of the higheat command of the Wehrmaoht,
Q When were you bom!
A 22 September 1882.
Q I show you a photografic reproduction of a document and ask you whether you have

ever seen this before.')
(Document handed to witness who reads same).

You have seen that document before!
A No I didn't. I never saw this document. However, I believe it to be a note which was

made in the acts of Admiral Raeder which he made for himself.
Q Have you ever seen any document similar to that?
A Not that I know of.
Q Are you acquainted with Raeder!
A Yes, very weU.
Q Are you familiar with his signature thereforej
AYes.
Q And is that Raeder's signature!
A Yes. It looks like Raeders's signature ir it is not forged.
Q You have had occasion to see Raeder's signature on numerous occaeiona!
A Yes, very often.
Q Does that look exactly like Raeder's signature to you!
AYes.
Q So that unless it is a very elever forgery, it is Raeder's signaturel
AYes.
Q Have you diacussed with Raeder the substance of what appears in that document!
A No I did not, but as it shows I was present between a dicussion of Hitler and Raeder.
Q And on what date was that approximately?
A If I had not been shown this document, I would not have remembered this discussion.
Q Now that you have seen the document, you do reeaU the discussion, do you not?
A I do not exactly recall the discussion in this manrier. I do, however, recall a discussion

and the date seems to be in accord with my memory.
Q To the best of your knowledge and recoUection, what was the substance of that dis

cussionj
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A The substance of the discusaion was that the German Navy of Admiral Raeder feared
an occupation of Norway by England.

Q What else was saidj
A Evidently the subjects of disoussion were as in this document. However, exactly, I

eannot remember any more.
Q In other words, did Raeder set forth the substance of what appears in the dooument

before you!
A No, he did not, but evidently I was present at this discussion.
Q At what dicussion!
A At this discussion of Admiral Raeder with the Fuehrer.
Q Who else was there1
A Evidently only these gentlemen.
Q Indicating what names]
A Jodl and Captain Puttkammer.
Q Do you recall what was said by allYOlle of those persons present?
A They did not say anything.
Q Who did the talking!
A Evidently only Admiral Raeder talked.
Q What did you say?
A I listened.
Q You didn't say anything?
A Evidently not. Otherwise it would be noted. I listened.
Q Take a look at the second from the last paragraph.

(Witness reads paragraph mentioned.)
A That is correct. It dealt with the transportation of arms to Sweden.
Q And you recall that that statement was made?
A I recall of the discussion bearing to the transportation of arms to Sweden providing

the arms would remain in Swedeu. So Iordered to the foreign office.May I ask a question?
Q Yes.
A Is there anybody liere who ean check the translation of my statements!
Q No, there is no one here to fulfiU that purpose. However, you ean rely on the fact that

everything you say will be correctly transeribed.
A Because I had to swear.
Q Yon yourself brought up the subject referred to in the third paragraph from the end at

this meeting, did you not?
A At the questioning of Raeder I explained it. He was the one who asked - no help to

Finland by arms. Keitel explained the foreign office is so informed.
Q But previously you said Raeder did all the talking at this meeting. Now I am suggesting

that you yourself brougt up this subject matter ofthe second from the last paragraph?
A Raeder did the talking but when this question was asked I interrupted and explained

that the forsign office was so ordered and informed,
Q Did anybody else do any tal king at this meeting!
A Evidently and surely not.
Q Does this document correctly state everything that transpired at tilis meeting to the

best of your recol1ection1
A I believe so but I eannot for sure tell it.
Q I ask to have ·the document marked for identification as Exhibit A.
A May I add something to it1
Q Yes.
A At all diseuseions with the Fuehrer, Admiral Raeder took notes for his own files. If I

ever read this note or this file, I eannot surely tell.
Q Do you know where those notes are today1 ,
A No I don't. These are Navy files. These signatures (indicating at the top of the docu-

ment) have read it. These men who signed here read it,
Q Who are the men represented by each of these initials, do YOll knowl
A I eannot Bay, theyare only letters. Puttkammer knows who signed it.
3;;
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Q I show you another document and ask you to read it. 2)

(Document handed to witness who reads same).
Have you seen the document before?

A No never. I expect this to be an answer to questions asked of Raeder now.
Q What. do you mean "now" ?
AMter the capitulation.
Q Why do you think that?
A Because it is an explanation of matters which do not hang together. There is something

going ahead which does not belong to this story and which is not in this document.
Q Such as what?
A I see that this is page number 6.
Q Oh, that is what you mean. But why do you think it is something presently saidt
A I do not mean by a thing which is being - - I now change my statement. The first

sentence disproves roy previous statement.
Q Have yon ever seen any document similar to that?
A No, never.
Q Do you believe that this document correctly states the facts therein stated?
A As far as my matters are concemed, I can tell you the following. It is correct that in the

middle of December an order came to invade Norway.
Q What else?
A I was not present during this diseuseion. I have seen at that time Quisling and Hagelin.
Q Did you know that Quisling and Hagelin had come to Berlin in December and seen the

Fuehrer with the approval of Rosenborg!
A I only lieard about it later on.
Q From whom did you hear it?
A Lheard it from Admiral Raeder himself.
Q Just what did you hear about that meeting?
A He told me that he, Quisling and Hagelin and Rosenberg were with the Fuehrer. It

might be possible, however, that I know it through the Fuehrer.
Q Did you hear what arrangements had been made between them in regard to Norway !
A No. I only got the inetruetions to prepare a campaigu.
Q Did you ever hear of what Quisling was going to profit by any arrangements which may

have been made?
A No, I do not know. I don't think, however, that any promises were made to him.
Q But you have no personal knowledge of that fact?
A No, I have no personal kuowledge. Admiral Raeder contacted and discussed this matter

with Navy Attache Schreiber.
Q When did you first hear anything of the planning of German action in Norwayj
A It is exactly as stated in these documents.
Q On what date?
A This I don't know. It is, I believe, stated on the document -12th of December.
Q Is that the first occasion when you had lieard anythirig about any action being planned

with regard to Norwayj
A No. This matter was talked about before,
Q That is what I am asking you. About when was it first discussed! How long before this

date?
A Of the danger of the Northem Sea and Norway, it was talked about in autumu.
Q Of what year?
A 1939. This is logically so in our war against England. One had continuously to ask himself

the question, where the dangers are.
Q With whom did you have these early discussions with regards to the Norwegian situation?
A Evidently with Admiral Raeder or his officers. A180 with General .JodI.
Q With the Fuehrer'? .
A Probably also with the Fuehrer.
Q \Vere the names of any Norwegians menticned in the course of these conversations!
A The first time the name of Quisling was menticned to roe hy Raeder,
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Q About when?
A Either in autumn Ol' late autumn.
Q In what connection!
A The time leannot be sure ab out. The position of Norway to England.
Q What was said about Quisling?
A At this time Quisling was a very unknown man to me, about whom I was informed

only later on.
Q Was it your impreasion that Quisling was cooperating with the OKW in connection

with the action planned by Germany in Norway?
A Only in the later stages. However, Quisling never knew and never was informed of

doings in the OKW. The preparations Quisling was never informed about. Lnever talked
to him.

Q But you heard about him from Raederj
A I was told about him and Hagelin by Raeder, but before the Norway action, Lnever

knew about him,
Q Is it a faet that you had prepared your plauning for the invasion of Norway even before

war broke out in September 1939?
A This is impossibIe.
Q What was Study N?
A I do not know, it might have been a NavaI study.
Q It was a plan for the invasion of Norway, was it not?
A I canuot say so and leannot state anything without seeing it. If I see something I wiII

make my statements upon it.
Q Didn't Raeder speak to you about Study N?
A Today I eannot say this. We had hundreds of studies of the Army, Navy and Air Force.
Q I ask to have this document marked for identification as Exhibit B. Wasn't the Norwegian

operation of some importance to youl
A Certainly, because it was the OKW who was bossing this action later ou. May I mako

another statement?
Q Yes.
A According to my knowledge the Navy was making studies concerning war actions. I

have never known them in the OKW. The Navy held all its studies strietly secreb,
Q I show you a copy of anether document and ask you to read it and tell me whether

yon have ever seen that document beforeP)
(Document handed to witness who reads same).

A This is correct. I have seen it and I have signed it in January 1940. I thought when I
was asked about Study N, Study N being a matter discussed before the 1st of September
1939. This is how I nuderstood this question. Study N probabIy is a train of thoughts
of the German War Navy. The OKW called this by the code name of Wesenburg.
Evidently Study N is a code word of the Navy.

Q So that everything in this document is correct to your own personal knowledge!
A I recognize this order and I believe it was given in these words.
Q I ask to have the document marked for identification Exhibit C. In point offact Study N

was the original plan for the invasion of Norway?
A I cannot say beoanse the measures ordered were only the results of the Special Staff work.
Q Do you know the names of the particular staff members who particularly handled the

Norwegian situation?
A I do recall the name of the Captain, now Admiral, Kranke. Certainly General Jodl.
Q y ou did know there was a special group particularly planuing the Norwegian Action?
A It is ordered 80 in this order.
Q When did the actual military preparations begin?
A Practical preparations, not before March . The order came at the end of January.
Q But the planning had gone on for a considerable time prior to that?
A I do not belive this. Study N contained the dangers the Navy saw and feared. The plans

for Army, Navy and Air Corps was only made by this Staff. I can only make statements
on Study N when I see it,
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Q What were the principal differences between the plans represented by Study N and
which ultimately were put into operation?

A I don't know if there were any concrete statements or propositions in Study N.
Q What about the plan for the invasion of Norway which Quisling brought with him to

Berlin in 19391
A To my knowledge, Quisling did not bring any plans. He only conversed about the political

situation i Norway. I have never seen a military Quisling plan.
Q Are you speaking merely about what you heard from Raeder, or do you have any personal

knowledge about the matter yourself?
A Of the actual occupation of Norway. I am better informed than Raeder. About the

beforegoing Study N and discussions with Raeder, I am not informed.
Q Did the OKW representatives consult with Quisling in carrying out the invasion plans.
A If anybody discussed this matter with Quisling and the OKW would have known about

It, this man would have been court-martialed. lam certein that this never happened.
Q The OKW knew about Quisling's meetings with the Fuehrer and Rosenberg and others,

did they not?
A Afterwards I was informed about this ,
Q Then you ultimately leamed that to be the fact did you not1
A Yes I was informed by Raeder or even by the Fuehrer that Quisling and Hagelin with

Rosenberg were at the Fuehrer's.
Q I show you another photografic reproduction of a document and call your attention to

the very last sentence of that document and ask you to read it. 4)

(Document handed to witness who reads paragraph indicated).
Å I have never asked from Quisling for any advices referring to the amount of troops

and I also believe that Raeder never did. The thoughts of the amount oftroops necessary
to occupy Norway were made ouly by ourselves without Quisling.

Q How do you account for the statement contained in that last sentenoe!
A Rosenberg was never a soldier. However, he believed to need the estimate of Quisling

on the amount of troops necessary to occupy Norway, When was this document dated?
Q I don't know exactly.
A I can only believe and think that this was a wish of Rosenberg . Icould understand if

the amount of Norwegian troops were mentioned in this connection. This I could under
stand; but this, the way it is put, I do not understand.

Q Do you know whether Quisling was informed of the order to prepare plans for the invasion
of Norway?

A Through the OKW, he surely and certainly never leamed it.
Q I ask to have this document which we have been discussing marked for identification

as Exhibit D.
A It is possible that Quisling offered to make suggestions for plans.
Q You know that to be a faet do you not1
A I do not know it, but I suppose so. I expect it. From us he was never asked what he

thinks to be necessary.
Q Do you know of any othcr Norwegians who were consulted with reference to this action?
A No I don't know of anybody. I never saw Hagelin-only Quisling, after the action.
Q I hand you two other photografic reproduotions of documents and ask you to read them.")

(Documents are handed to witness who reads one),
Have you ever seen that document beforej

A No, I did not see it but the name is in my memory.
Q So far as you know, are the contents of that document correct?
A This seems to be quite historical,
Q Meaning what?
A It was written six weeks after the action.
Q Do you agree with the contents of the dooument?
A The first part is not understandsble to me.
Q Why not?
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A With which General Staf! did Quisling have to confer. I do not know which one. This
is only a thought of Scheidt that Quisling might have discussed with the General Staf!.
As far as I know, Scheidt was one of Rosenberg's men.

Q Now will you read the other document. This is an excerpt from Rosenberg's diary.
(Witness reads second document).

A It is Rosenberg's diary.
Q You notice a reference in there to the meeting in Copenhagen on 4 April 1940 between

Quisling and German representatives?
A I think it was possible that talks were conducted with Quisling-talks concerning diffe

rent parts of the military operation in Norway.
Q Don't you know that to be a fact?
A I eannot exactly recall but I think to have given the permission at that time after the

Fuehrer has talked to me about it.
Q That to me differs somewhat from what you said before, does it not?
A In six years you can forget things.
Q I thought you said that if any OKW representatives had talked to Quisling, they would

have been eourt-martialed?
A He did not talk to Quisling about military operations. He just got some facts from

Quisling.
Q Sueh as?
A For instance, il the Harbor of Oslo is fortiiied; if Narvik has fortifications and if it might

be defended; IT there are troops in Trondhelm aud so on.
Q What else?
A I do not know what else the Staf! discussed.
Q When was it that Hitler eonsented to these discussiona with Quisling?
A Probably in February or March.
Q Did he give that consent to you persoually?
A No, likely I probably have asked him for it .
Q Is that your best recoUection?
A This is the best of my recollection; and 23 of January a working staf! was formed. This

working staf! consulted and worked during February and March. A certain question came
to the attention of the staff. Now I recaU that one officer was sent personally by the
Fuehrer. He had a meeting with Quisling in Copenhagen and in a very careful mannet
he asked certain questions concerning military matters we were not informed about.
This had formed in the meantime. But Quisling was never informed of the plans and he
never kuew about the time, and he never knew about the amount of forces used. I recall
mm to have made wrong statements. I believe he explained that there were heavy guns
inatalled in the Narvile Harbor. However, there were none.

Q Who was the representative of the Fuehrer who went to Copenhagen and had this
discussiou with Quisling?

A It was one of my officers.
Q I know, but what was his name?
A I don't know any more.
Q What was his rank?
A Major-a Major or Lt. Col.
Q Did you personally seleet him?
A I proposed him, yes.
Q And his name was Kranke, eorrect?
A Kranke was on the working staff, but I dou't think it was him,
Q Is there anything whioh would help you to remember!
A If I would know the names of the working staff,
Q Will you read the paragraph on the document which I now hand you marked with pen

cil in the margin?
(Document handed to witness who reads portion indicated).

.A It was a Colonel. Quisling and a Colonel of the General Staff. It was not an officer of the
Army General Staff, but an officer of the OKW, most likely on the working staf!.
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Q Was it any of the four names which I show you on this piece of paper!
(Paper handed to witness).

A Busehenhagen Chief of Staf! to General Falkenhorst. Also Chief of the Working Staf!;
Kranke representing the Navy; Schmundt was the Adjutant of the Fuehrer and he
had nothing to do with it; Hammersen is unknown to me. It is probably a misspelled
name. The officer in Copenhagen might be Colonel Pickenbruk, but I am not
sure.

Q Is he still alive?
A I did not hear anything of him.
Q Do you know whether General Falkenhorst knew auything about the meeting in Copen-

hagen?
A The result was made known to him.
Q By whom was it made known to him?
A Now I do not believe that Falkenhorst was informed af it, The results were only used

as working matter by the staff.
Q Do you know what subjects were clicussed at that meeting af April 4: in Copenhagen?
A There were just same questions put regarding the defence of Norway which had to be

done specially. Questions which were very important for tbe operation and questions
out of which Quisling could not get any information. Falkenhorst I believe, was never
told about it.

Q Did Quisling make proposals or suggestions about the possible landings in the Oslo
Fjord, occupation of air bases and other similar matters for strategic purposest

A I do not know if he made any proposals, I know however, that we acted aocording to
our own thougbts and beliefs. It can also be seen in this document tbat tbe Air Attache
furnished us with information.

Q Wnat Air Attache1
A The German Air Attache in Oslo. It is stated so in this document.
Q Were the resnits of this meeting reported to you by the officer whom you had appointed

to attend?
A He shortly reported the answers Quisling gave him,
Q Do you reoall any af those answers other than the ones which you have already stated?
A I eannot recaU now. This incident came to my memory again afterwards.
Q Did he give you an oral or written report af what happened at the meeting?
A An oral report, and if I remember correctly, in the presence of the Fuehrer.
Q Personally?
A Yes. I was only instructed to inform the staf! of the information.
Q I ask to have annex 29 marked as Exhibit E and a page from Rosenberg's notes which

the witness has been examining marked as Exhibit F, and page 12 marked as Exhibit G.
A I want to add that we never expected any suggestion af the n.ilitary nor of Mr. Quisling

because he was really a politician.
Q Why was he dismissed an 15 April from his position as head af tbe Nonvegian Gavern-

ment?
A This I do not know, He was ousted an 15 April, was he?
Q 15 April 1940.
.A. That means ane week after the conflict.
Q Yes. Why?
A I do not kno w any more. It is a political question.
Q What did you hear about it1
A I am just being reminded of the faet again.
Q Didn't you hear any reason advanced at the time or later1
A Most likely I was informed ar heard about it later on,
Q What did you hear later on!
A Reichs Commissioner was put in with a military staf! and beaides a Commander-in-Ohief

ofthe Army.
Q Why was Quisling dismissed?
A Thill I do not know.



279

Q Were you afraid of a Norwegian mobilisation at this time or at any time?
A I was not notified of any signs pertaining to it.
Q Would such a mobilisation have made the proposed operation impossible or difficult!
A Tf the Norwegian troops at the right time would have been in the right places, the oper-

ation would have caused very great difficulty.
Q Didn't your representative try to get information from Quisling on that subject?
A It is poseible that Quisling was asked if there is any sign of mobilisation in the country.
Q Don't you recall that he was asked that!
A We did not see any signs of mobilisation but we calculated with an attack of England.
Q Did Quisling have knowledge prior to 9 April 1940 that Germany would occupy Norway!
A He oalculated with it, but at no time did he get any indications from the OKW. I will

add that we got a lot of information about English action along the Norwegian Coast
against the mining of Naval traffic, the seizure of the Steamer Altmark by the English.
It was seized by the English Destroyer Cossack and so on,

Q Was it not brought to your attention that Quisling proposed in exchange for the con
olusion of a peace between Germany and himself as head of the Norwegian State, that
he would furnish a number of Norwegian Divisions to fight with the German Anny?

A I don't know. It is possible that things like this were menticned.
Q Don't you recall having heard that?
A No, I eannot recaU this.
Q Do you know how many divisions he promised, to fight with the German Army!
A It is very new to me that Norwegian troops were promised us. It is very new to me they

ever promised us any divisions.
Q Didn'tJyour representative report that to you?
A This was never mentioned.
Q Did the Fuehrer ever mention it to you?
A I eannot recall this. I want to mention that our representative in Copeuhagen had an

exact list of questions which he was to ask.
Q Do you recall what any of those questions are other than those you already mentioned?
A No. He was supposed to tryand solve certain problems through Quisling's statements.

These answers were needed by the working staff.
Q Did your representative get answers to all of the questions submitted to Quisling?
A I believe that as a whole he brought back sufficient answers, but also wrong statements.
Q Do you recall about how many questions had been submitted to Quisling?
A Possibly up to ten questions. I eannot state this exactly, however.
Q But is it not a fact that relatively few of them were answered incorrectly, as you say?
A I believe there were very few. As I remember, the question of Narvik was answered

incorrect. This I recall,
Q Were you ever present in a conversabien between the Fuehrer and Quisling?
AYes, after the occupation.
Q Not before!
A No, I have never seen Quisling, before,
Q How many such meetings were you present at after?
A Maybe two or three times. At this time my presence was more or less socially.
Q. Do you know whether Quisling ever presented to the Fuehrer ideas on how resistance

might be omshed in Norway!
A No, the Fuehrer never consulted me as a soldier on auy political questions.
Q. Do you know whether Quisling asked the Fuehrer for a free hand to crush resistance in

Norway through the means among others of the execution of hostages and the sending
of prisoners to Germany!

A This is unknown to me, It is, however, poesible that afterwards through the visits of
Quisling, I was informed about different things. But, whenever they were not of a
military nature, I was not interested in them.

Q For example-did you know that Rosenberg had agreed that for eaoh of the fust three
months after 13 March 1940, 10000 Pounds were to be paid to Quisling to support his
eftortst
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A I never heard about this,
Q Are you sure?
A Yes, I am sure. I would know about this if he had been offered any.
Q Rosenberg therefore told you that?
A No. Befare the eonHict I never talked to Rosenberg. Only in his diary he mentions that

he talked to me about the efforts. If this money question would have been brought to
my attention, I am sure I would recall it.

Q That is all for the present.
A May I give a short statement?
Q Yes.
A In the autumn of 1939 the German Navy recoguized danger if England would find a foot

hold in Norway. That this position of Norway was surveyed constantly. Admiral Raeder
constantly mentions the danger of Navy warfare. The question was mentioned if it was
not possibie for Norway to be neutral against anybody. We were extremely doubtful
if England was not to force Norway. The Navy brought about discussions with Quisling.
This is the statement. The completion of the action has proved that England was in
the action of occupying Norway, and that it thought it possible for Norway to resist.
This was taken and seen out of the English orders, It was, we found out afterwards, a
matter of hours who took the security of Norway. It was proposed to settie things
peacefully with the King of Norway. The king has refused to do so. The rest I have
already stated. I ask to remember that it is SL'C years and that it is very easily possible
with the amount of dutY I had to think ab out, to forget single instances. That is all.

Q Is it a faet that the OKW planned to invade Holland and Belgium in November or
December 19391

A No. This is not a fact. It is a faet, however, that the war against France was to begin
still in winter. Untillate spring 1940 it still was an open question whether Holland and
Belgium would be invaded.

Q But is it not a faet that the plans to invade Holland and Belgium were altered or elianged
beeause Quisling convinced the Fuehrer of the neeessity of an operation against Norway
first!

A Quisling did not have any infiuence on this.
Q How do you kuowi
A This I think to be impossible.
Q You don't know what influence he might have had an the Fuehrer, do you?
A I believe that the influence af Quisling an the Fuehrer was very negligible. He did not

think him to be a great soldier, nor a great politiciau.
Q Well, many strange people had an inHuence on the Fuehrer, (lid they not?
A Permission to see the Fuehrer, doubtfuI persons might have had, but if they had in

fluence, is another question. In any case I don't believe Quisling had any great influeru-e
on him.

Q That is all for the present.

Ekstrnktafskriftens rigtighed bekræftes.

Kjalke.

1) Det pågældende dokument Cl' trykt som A. l1L'. 6.
2) Det pågældende dokument er formodentlig det som A. nr. 147 optrykte. Fotokopien begynder pag , G.
al Det pågældende dokument er trykt som A. nr. 8.
4) Der hentydes til udat, brev fra Alfred Rosenberg til stormimiral Raeder vedr. Quisl ings besøg i

Berlin i dec. 1939. Brevct slutter: Qlli••ling give8 {igure8 of the l/I/mber of German troops u;1Iic11 accorti
with German calculation8,

Sj De omtalte dokumenter er ikke trvkt i denne samling.
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149.
Ekstraktafskrift af vidneforklaring afgivet af general N. v. Falkenhorst

for den internationale militærdomstol i Niirnherg.

24. okt. 1945.

Testimony of Nikolaus von Falkenhoret. taken at
Nurnberg, Germany, on 24 October, 1945, 1050-1230
by Colonel John H. Amen, IGD, OUSCC.
Also present: Richard W. Sonnenfeldt, Interpreter,
and Anne Daniels, Court Reporter.

Colonel Amen to the witness through the interpreter:

Q Do you swear that the testimony you will give will be the truth, the whole truth and
nothing but the truth, so help you God1

A I do.
Q What is your full name 1
A Nikolaus von Falkenhorst.
Q What is your age1
A 61 years .
Q What was your last position with the German Army1
A I was a commander of the armed forces in Norway.
Q WiH you outline briefly your career in the German Army?
A I went through the Cadet Corps, and in 1903 I entered the 7th Grenadier Regiment.

I was with the line troops, without interruption, until1914. I entered the World War in
1914 as a commanding officer. I took part in the World War and later became a Brigade
Adjutant.
At the end of the World War I was with the well known Count von der Goltz in Finland.
That was in 1918.
Then, following that, I was in Silesia, in the border proteetion forces. Then I was taken
over into the hundred thousand men army. I was a member ofthe 8th Infantry Regiment.
Then, from 1922 unti11927, I was in the Reichswehr Ministry in Berlin. TheReichswehr
is the hundred thousand men army of Germany.
Then during the years 1928, 1929 and 1930, I was a battalion commander with the 1st
Infantry Regiment in Koenigsberg, East Prussia.
Then I was transferred to the Fourth Division in Dresden. Then, at the desire of President
Hindenburg, I became a military attache for a period of two years with the states of
The Littie Entente. Those countries were Czechoslovakia, Yugoslavia and Roumania.
My official residence was at Prague, and I also lived there.
In 1935 I returned and I stayed for a short time in Dresden. Then I was made the com
mander of the 32nd Division in East Pomerania in Koslin. I was a commander of this
Division for three years; that is, until1939. Then, in 1939, when the war - no, I mean
when the campaigu against Poland started, I went to East Prussia,

Q Right at the start of the campaigut
A No, in August; on the 10th of August.

There I took over the newly formed 21st Armed Corps as Commanding General.
Q That was 10 August, 19391
A I left Koslin on the 10th of August, 1939, and arrived in Allenstein on the evening of

the same day. Then on the 11th of August, this Army Corps was newly formed. In the
next few days this Army Corps was deployed, facing the old German fortress of the Vis
tula, Graudenz - on-the-Vistula.
I believe that the remainder of it is well known. I participated in the campaign against
Poland, and I don't think I will have to give you all the details.

Q That is all right.
A Then I stayed in East Prussia until the 7th, or rather until the beginning of November,

and then I arrived in Koblenz on the 7th of November.
3Li
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Q 19391
AYes. There I received more divisions as the commanding general of the 21st Army

Corps, and was in the Army Group Reserve of the Army group Rundstedt. This lasted
all through the winter 1939 and 1940. • .
In February of 1940, I was in thc maneuver area in Bavaria, Grafenwoehr in Bavaria.
That was at the request of General von Brauchitsch. There I received a telegram orde
ring roe to come at once to Berlin to the Fuehrer.

Q On what approximate datej
A I arrived in Berlin on either the 20th or 21st of February.
Q 19401
A Yes, 1940.

Then on the next day at 11 o'clock, I reported to the Fuehrer in the Reichs Chaucellery,
There I received the order to conduet operations against Denmark and Norway.

Q Who else was there at the time?
A You mean in that rOODl ~
Q Yes.
A I believe only Field Marshal Keitel, It is also possible that General J od! was there. I

don't know that any more. However, I know that Keitel was there for certain.
Q Anybody else!
A No, there was nobody else there.

The enterprise against Norway and Denmark had been decided on by the Fuehrer. The
Fuehrer had said to Keitel: "We will do this now. The question is what General to
ohoose for it."

Q Well now, let's just stop for a minute. Did you learn at that conference for how long a
time the plans had been under consideration for the attack on Norway?

A I can't name it exactly, but it was my impression that the whole thing dated back to
the fall of 1939.

Q Do you know whether it dated back to the summer of 19391
A No, that I don't know; that I don't know.
Q But the impression which you gained at that conference was that the plans had been

under consideration at least since the fall of 19391 Is that correct?
.A Well, at least the winter of 1939, because we had the campaigu against Poland in the

fall. Well, fall.
Q Now, do you recall from what part of the conversation you guined that impression!
A That was because it was explained to me that the operation had been worked out by a

special staf! or a special group of officers in the OKW during the winter.
Q And by whom were you told that at the conference?
A The Fuehrer himself.
Q And was anything said about who the members of that special eommittee had been?
A No; Keitel must know that.

May I make a statemeut?
Q Yes.
.A It was my impression that the thought of the plan had already existed during the winter,

and if I am not mistaken, the Fuehrer told me that. It always had been put aside though,
because more important things came up all the time, especially the campaigu against
France and Belgium. Then came the incident in the Yossingfjord between the German
ship, Altmark and the English ship, Kossack , and that was on either the 16th or 17th
of February.

Q What year?
A 1940.
Q All right.
A This put the whole thing back in motion, or rather, it let it become acute again. That is

because two or three days later I was ordered there. That happened on either the 16th
or 17th of February, and then I was called on the 20th.
In other words, the incident of the Yossingfjord conditioned the decision to now carry
out the plan.
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Q And was that so stated at the conference?
A No, it was not. However, I sensed the nervousness that was caused by the Yossingfjord

affair.
Apart from that, the Fuehrer told me that the Government of the Reich had knowledge
or intelligence that the English intended to land in Norway, and then I received my
mission and also the reasons for it.

Q Well now, wait just a moment. Prior to the date of this conference with the Fuehrer,
had you heard anything about proposed plans for the invasion of Norway!

A No, never. If I may be perfectly frank, this conference was the first time that lever
. talked with the Fuehrer.

Q Well, was it the fust time that you had heard anything of any kind about a proposed
invasion of Norway!

A I came from there and was completely ignorant. I only heard from the Fuehrer just
.what this was concerned with. I had a completely different mission. I was stationed at
Koblenz , and naturally all my thoughts were directed toward France. I was to deploy
along the Moselle, and I had no idea about Norway. I was in Grafenwoehr - that is
the maneuver area that I mentioned before - and I was concerned there with smoke
screen exercises, that is, artificial fog.

Q Well. let's o back to the conference, and teU me everything which was said at the con
ference from the heginuing to the end.

A I came to this conference because the Fuehrer had asked Marshal Keitel, "Which
General should we take for this conference?" Then Sergeant - I mean Field-Marshal
Keitel , suggested, me for this. I was chosen for this operation because previously I had
been in Finland. Thus I had already been in one overseas operation. The Fuehrer asked
General Keitel whether there was any General available that was experienced in all
overseas operation, and Keitel said, "Yes, we have General Falkenhorst." The Fuehrer
answered, "Well, I don't- know him, but I would like to have him come here so that I
can see him."
I entered the room and I was made to sit dowu Oll a chair. Then I had to teU the Fuehrer
about the operations in Finland in 1918. That is, how the transportation had worked
out, our cooperation with the Navy, and so on. He said, "Sit down and just tell me how
it was," and I did.
Then we got up and he led me to a table that was covered with maps. He said, "'11'e are
concerned with something similar this time, an occupation of Norway." Then he pointed
to the map and he said, "This is the intelligence; the Reich Government had knowledge
that the British intend to make a landing in Norway."

Q Did he say on what that was based!
A No. He did not name to me the reasons or the sources from which the Reieh Government

had received that intelligence.
Then he told me the reasons why this operation had to be carried out . He said that it
was important in the conduet of the war, it was necessary in the conduet of the war,
and decisive for the conduet of the war; and especially the last thing, decisive in the
conducf'of the war.
The reasons are , first, that the strategic outflanking by England would lead them to
the Baltic. He further said that there were no troops in the Baltic, and that thus the
coast was not protected. He furthormore said that there were no fortresses, no coast
fortifications, and no coast artillery there. He said that through the Baltic the English
could make a stab into Berlin and into the heart of Germany.
He furthermore said that the successes in the East - that is, in Poland in 1939 - and
the successes that were to eome in France in 1940, would do him no good because if
such a stab was allowed, the spine of both fronts would be broken.
That was the first point, namely, strategic outflanking.
The second point that he made, was the freedom of operations for the German Navy
from the Bay of Wilhelmshaven. This freedom would be curtailed in this Bay if the
English were to remain in Scotlanel and Norway, because then we could no longer leave
that area.
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That was the second point.
The third point was imports from overseas along the Norwegian Coast, especiaIly ores
from Norway.
Those were the three reasons that he gave, and then he again said, "important for the
conduet of the war, necessary for the conduet of the war, and decisive in the conduet
of the war." He emphasized those three points again.

Q In other words, he made it clear that this was a vital part of the over-all plan for the
entire war; is that right?

AYes, absolutely.
Q And there is no question in your mind about that; is that right?
A No, if the Fuehrer teUs me that in the presence of Keitel, I have no doubts about it.
Q And will it refresh your recollection if I suggest to you that Jodl was there also?
A I think it is possible. I just don't know that any more. I think it is possible. However,

Keitel was there for certain.
Q WeU, Jodl's diary shows that he was there.
A Yes, all well and good; it says that he was there, then he was there. I just don't remember

it. I talked to the Fuehrer constantly while I was there.
Q Now, what else was saidt
A I was told that the Fuehrer was charging me with this operation, that soon he would

launch the operations against the West, and that he needed this closed front for the
protection of the coast. He charged me with the mission and he told me that the Supreme
Command of the Army would put five divisions at my disposa!' It was again said that
the thing had been worked out during the winter and that only the larger harbors and
the towns situated there would be considered for a landing.
This thing was not directed against the Norwegian people. It was his intention to occupy
only the coasts of Norway and Denmark.
He dismissed me and said that I should come back at 5 o'clock that afternoon aud tell
him in outline just what my plans were. That is, how I was going to use the five divisions
and what my working program was going to beo

Q Did he explain how Belgium, Holland and Luxembourg were to fit into the general plan?
A No, not on this occasion. Everything happened very fast.

At Il o'clock there was always a map report to the Fuehrer, and when I came in, all
those gentlemen were waiting there already. He just took me in and explained the thing
briefl.y to me, and then he told me that I was dismissed, and he said that he was waiting
for the map report.

Q Wellnow, what, if anything, did Keitel say in the course of this conferencet
A He didu't say anything, only when I got out afterwards he shook my hanel. He said thut

things had not been planned like that. It had been planned that I was to be merely
introduced to the Fuehrer because he had said he didn't know me. However, Keitel
also was surprised that I had already received a mission.

Q And what, if anything, did you say in the course of this conference other than what
you have already told us!

A Nothing at all. If I may take this statement here, I went away from there and went to
town and bought a Baedeker, a travel guide, in order to find out just what Norway
was like. I didu't have any idea, and I had to find out what all the harbors were, how
many inhabitants there were, and just what kind of a country it was. I had no idea about
the whole thing.

Q Jodl's diary says that you accepted that appointment joyfully. Is that correct?
A Well, I was so surprised; I really don't know. I was so surprised, that right then and there

I didn't know what to say. I hadn't penetrated the material or the whole thing at all,
and I didn't even know what I was facing.

(~ Well, what did you do between the close of the conference and 5 o'clock that afternoon]
A I went to rny hotel and I worked on this Baedeker, and I thought about what to do with

these five divisions. And then, at 5 o'clock in the afternoon. I went back to the Reich
ChanceUery; that is, back to the Fuehrer.

Q And who else was there?
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A Keitel must have certainly beeu there, and it is likely that Jodl was there. It may have
boen that he went out and came back, but I think he was there too. He must have been
there.

Q Now teU us what happened at this conference.
A I went back at 5 o'clock and we again went back to the map table. We talked about

the five divisions and what was to be done with them, During the study and the work
that had gone before in the winter, it was thought that one division was to be committed
at Oslo, one at Stavanger, one at Bergen, one at Narvik, and one at Trondheim. There
wasn't much else you could do, beeause they were the large harbors.

Q Where had you learned that there was the plan previously agreed upon?
A The Fuehrer told me that. He said that he had ordered the study to be made, and it

was carried out in the OKW.
Q But I think you told me that you don't kuow the names of the individuals who had

formed that special committee.
A No, I don't kuow. I don't know who was charged with It, their names, or even how many.

I don't know, but either Keitel, Jodl, or Warlimont would know that.
Q Were those previous plans in writing?
A I never saw the plans.

If I may, however, I would like to offer you anether thought here, l think that Captain
Kranke of the Navy, later Admiral Kranke, was involved in that, because if you want
to carry on operations overseas, you just have to do it with the help of the Navy, and l
think he worked on those plans.

Q All right.
A Then, at 5 o'clock in the afternoon it was discussed again that there was one great danger

in this whole enterprise, namely, the English fleet at large. The Fuehrerinsisted on abso
lute secrecy so that the British would not receive any knowledge of our intentions.
The Fuehrer personally took me under oath, or quasi under oath, by shaking my hand.
Then I received authorization at once to transfer my staff from Koblenz to Berlin;
however, only those that were absolutely necessary for the work.
Then I also received a consultant from the Navy - that is, Captain Kranke, or Admi
ral Kranke - and a Colonel from the Air Forces. I furthermore received an order to
establish my officeand the place where we were going to work in the Reich War Ministry.
A arnall passage was cleared for us, and we were completely separate there. I believe
there was even a guard there, and we were completely alone. ·We used the word ,,'Ve
seruebung" for camouflage, and as the code name for that operation.
That is essentiaUy what was discussed after 5 o'clock that afternoon.
If I may repeat it again in summary, the plan and the idea as such was fixed. l was only
put into the picture so that I could effect the actual military execution of those plans.
The Fuehrer also said to me - and I must leave it open now whether this was on the
20th or possibly two days later - that things were very urgent and that I should hurry
up with my work. He was very worricd that an English operation would precludc ours.
Then I was dismissed.
Those are the essentiaIs of what happened on this day when l first met him,
If I may say that again, this is the first time that I reaUy met the Fuehrer and talked
to him since he had taken over the Government. Of course, I knew what he looked like
and all that, but this was the first time that I had had immediate centaet with him. I
had never been there; I had never been in Berlin. I had always been abroad, or in the
provinces, as a military attache or as a line troop commander.
Then, the next few weeks I spent in Berlin. First I went back to Koblenz and got those
of my gentlemen that I wanted to have up there. Then I went to the Reichs Chancellery
every second day and reported to either Keitel or the Fuehrer on the progress of the
operation. I was able to report on the 20th of March that I had concluded my prepara
tions; that included all the work, for instance, concerning logistics, and also how troop
transports should be loaded, and so on.
There was one innovation here, and that was a thought that originated with the Fuehrer,
namely, that troops were not to be loaded on troop transports, but Oll men of war.
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I believe his thought was that if we were to put together a fleet of transports, that
then the English would get to know about it and interfere. Thus, all the troops were
loaded on to the war ships, that is, just as many as they could poesible hold; and
destroyers, cruisers, battIe cruisers and battIeships were used for that. Since we only
had a very small Navy, it was impossible to load the total of the five divisions on those
ships. Thus, a fleet of transports was commandeered which was to follow the first wave.
They were to transport the additional troops, supplies of food, horses, and vehicles of
all kinds.
This transport fleet was not to travel in a elosed eonvoy, but in waves, so that, say,
eaeh day one ship would arrive, or something like that, so that not too many of them
would be at sea at one time. For instance, it so happened that only ten destroyers went
to the northernmost point, that is, Narvile. Then there was an interval beeause the
next boats went to Trondheim. They were eruisers and they only had to leave some few
days later beeause it was not so far. The same applied to Bergen, Stavanger, and Oslo.
That is, it was a littie at a time, and by this method the whole thing was loosened up .
so to speak.
lasked what the starting date of the operation was going to be, and this was determined
by the Navy. At first the 8th of April was suggested as the starting date ofthe operation.
That is the last day when there are still some Northern Lights at dawn on the Norwegian
Coast.

Q Who had charge of the naval end?
A Admiral Raeder. Great-Admiral Rader was responsibie for the fleet.
Q How about Admiral Frieke?
A No, I never saw him. My consultant was Admiral Kranke; and he, on the other side ,

worked with Schwindt-). He had a command in the fleet under Raeder, but Raeder was
responsible for the whole thing.
Things were handled like this in Germany: If we were abcard a war ship , we had no
command jurisdiction. In orther words, all orders, decisions, and so forth, were made
by the Navy. Iordered where the ships were to proceed to, but during the aetual trip
tho Navy had the entire responsibility. Thus it happened that the Navy had such an
important part in this.

Q Well, now, you say the first plan was to make the initial attaek on 8 April; is that right !
AThen it was put on the 9th of April beeause we had suffered damage to the propellers

of some ships by iee in the Baltic. It is really insignificant. The whole thing was only
moved one day.

Q Was it a part of the plan to attack on a dark night?
A The application of a dark night in this attaek was not diseussed at all. The dawn, as

sueh , played a great part in this, and the meteorologists worked out that most favorable
time would be between 5 : 15 and 5 : 30 a.m. Before 5 : 15 it would be very dark, and
after 5 : 30 it would be practieally daylight, beeause the midn.ight sun is very strong
in those parts.
There were several batteries af coast artillery on the Norwegian Coast, and they would
he silenced fust. There were several of them at Christiansund and also at Bergen, and
crews had to be taken from the war ships and put ashore by motor boats, All this had
to be done in the time hetweon 5 : 15 and 5 : 30.
Then it was ordered that for the whole front, right down from Narvik, Trondheim,
Stavanger, Christiansund, Oslo and Bergen, and also Denmark, 5 : 15 a.m. of the
9th of April 1940, was to be regarded as zero hour; that is, at the actual heginning of
this operation.

Q Whose orders were thosej
A This whole thing was worked out with the ealculations that the Navy made. The Navy

and I agreed on that order, and we submitted it to the Fuehrer and he approved it.
This agreed with all the desires of the Navy.
Of course, the specific order that at 5 : 15 all those 'boats were to be at their positions
- that is, faeing those ports - naturally was given by the great Admiral Raeder.
Now, here is quite anether thing that happened in addition, A so-called diplomatic
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step was to be taken at 5 : 15 a.m, on that day. This diplornatic step was to be effected
in such a way that the two envoys in Copenhagen and Oslo - it was Envoy von Rente
Fink in Copenhagen, and Brauer in Oslo - were to take a written representation to
the governments that thay had been assigned to at 5 : 15 a.m. on the same date. I have
no idea as to what the contants of those represantations were, I only lrnew of the inten
tion to make such rapresentations.
Then, when I left Berlin to go to my command post at Hamburg, I again remindad
Keitel that such a diplomatic step was to be taken, so it would not be forgotten.

Q What, if anything, did Ribbentrop have to do with this operation?
A I don't know. I really don't lrnow what he had to do with it. It was my impression that

the Fuehrer did this thing alone, and only informed Ribbentrop about it at the very
last moment for the sake of secrecy, I believe it was just in the very last moment. At
any rate, I lrnow that it was because of the secrecy of the operation.
It seems to me that as far as the negotiations that were entered into by Brauer in Oslo
were concerned, there was a rider calling for negotiations with Quisling. I lrnow that
in Denmark, the discussions batween Envoy Rente-Fink and the Danish King, resulted
in quick success. They would have led to success in Oslo also if the negotiations had
been undertaken with the Norwegian King, who is the brother of the Danish King,
and if it had not been insisted upon that Quisling was to head the Government.
I was already in Oslo - that is, I had already landed there - and Brauer was still
negotiating with the King about it.
This was not acceptable to the King. He was willing to negotiate like his brother had
done in the case af Denmark. He realized that primarily it was our wish to occupy the
Coast of Norway. However, it was not acceptable to him to have Quisling in the Govern
ment. Naturally, I regretted this very much because this whole ting only meant one
thing to me, namely, combat. Otherwise it would have been a peaceful occupation,
just as it happened in the case of Denmark. We did 't want to fight there. All we wanted
to do was to be able to occupy the coast .
I must make one addition to the narrative that I have related to you so far.
Just before I went to Hamburg - it was either on the last day of March, that is, the
31st day of March, or on the 1st of April- the Fuehrer called together all the Admirals
and Generals concerned in this operation, and discussed the operation with them.

Q On what date was this?
A I am sorry, I don't have my diary any more, but it was either at the end of March ar

the beginning of April. It could have been an any of the days, either the 31st or the
30th of March, of the 1st of April or the 2nd of April. That is, just as I explained, either
the end of March or the beginning of April.
This discussion started at 11 in the morning and laste d until 7 in the evening.

Q Where did it take placer
A In the Reichs Chancellery.

He talked to each single General and each single Admiral. He listened to each General
and had him explain exactly what his task was, even to the commanders of the boats,
and he discussed with them whether they would drop men to the left or to the right or a
certain objective. He went into everything. It was his idea, it was his plan, it was his war.
Naturally, the Navy was much involved in this because thay were responsible for the
ships. Goering was not very much interested in this. Brauchitsch did not participate in
it at all. Brauchitsch - he was in the West, and his view was turned towards France.
He never took part in any discussions. The only thing he had to do was to supply those
five divisions, and that ended his participation.
Naturally, I reported to Field Marshal Brauchitsch just as soon as I came to Berliu,
but he said at once, "We have nothing to do with each obher." The same applies to the
Chief of the General Staff; that is General Halder. We had nothing to do with each
ether. They only gave those five divisions to me.
I directed the operations from Hamburg. Ilived in Hamburg and I was in Hamburg
on the famous day, the 9th of April, the day of the landing. I lived there together with
the Commanding General of the Air Forces for that operation.
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Q Who was that?
A General Lesslet. He was the Commanding General of the Tenth Corps of the Air Forces.

Then on my left I had the North Sea Naval Station at Wilhelmshaven, and on my
right I had the Baltic Naval Station at Kiel. Thus it was the best poasible place for me
to be; and it was facilitated for me to receive the reports of the Navy about the landing
because the whole fust phase was carried out by the Navy. Because this whole landing
did not take place according to plan, and especially at Oslo, I stayed in Hamburg
during the entire day and night.
Then, on the 10th of April I flew to Oslo by plane. I landed at 5 o'clock in the afternoon
at the airport of Oslo, where Envoy Brauer received me. He was there. He told me at
once that his mission had failed because of that rider about Quisling. He made all
kinds of other suggestions, and since the only cable and telephone connection to Berlin
ended in my official residence, he stayed with me and made all his telephone calls
from there.
He made several suggestions there, and he also asked me whether I would agree to strike
out this Quisling condition. I said I would, and he was to telephone to Berlin to say
that I was agreed in that, because it was my ambition to prevent any combat if I could.

Q Who had insisted upon Quisling rider in the fust place?
A All that originated from the Fuehrer. That must have been contained in the directive.

However, I never saw this general directive because I left before it was issued, but
Keitel will know that.
The answer that came back from Berlin was very simple. Brauer was dismissed and
sent somewhere else. Thus his activities in Oslo as a German envoy came to an abrupt
halt, and we understood that they were not content with him,
Then a Reichs Commissioner was appointed, and he was the former Gauleiter of Essen,
Terboven. He was transported in an awful hurry to Berlin by plane, and then from
Berlin he was put on another plane and sent to Oslo. Thus was initiated the activity
of Terboven, who naturally supported Quisling with everything at his disposal.
That is how the chapter of Terboven-Quisling came into being.

Q Well, what happened next! Now we have you out at the airfield at Oslo.
A I went into quarters at Oslo. Then started the elimination of resistance, which was

showing up in many places of the country because the order for mobilization had been
made public there. The mobilization was never effected entirely. In other words, we
arrived in the middle of mobilization. But then, north of Oslo, we suddenly encoun
tered the British. The British had landed at Ondalsness and Namsos. Some of the har
bors remained open because we did not have enough war ships to land in all of them.
The English recognized this immediately and landed there.
Then followed the fight against the British at the road between Ondalsness and Namsos,
around Lilhammer, Otta, Dombalsness and Namsos.
The Fuehrer again repeated his request for me to hurry, because he did not want to
start the operation against France unless the Norwegian operations was completed.
He wanted to have the security of the coast, and he wanted to be covered, up there.
I have to make a further addition here so the significance of this won't be forgotten.
We started our operation on the 9th of April. At the beginning of April, on either the
5th or 6th of April, the English laid mines along the Norwegian Coast. This caused
extreme nervousness in Berlin because the Fuehrer and the OKW both thought to
observe in this the fust preparations for an English landing, and they were given to
the apprehension that both of these landings would coincide.
After we were able to cause the English to go back to their boats at Ondalsness, we
moved our command post. We now had communications with Trondheim, and we
moved our command post there, and I lived there together with the representative
of the Air Forces, Stumpf, and also with Admiral Boehm, the representative of the Navy.
Now folIowing that comes the last phase of our fight in Norway, namely, the fight
for Narvik.
In Narvik things really had come to a head because only very few troops could be
transported on those ten destroyers. Though the negleet of the Navy, the English had
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been able to penetrate the harbor ofNarvik on the 10th of April, and they shot up every
last one of those ten destroyers. The leader of those destroyers and the commandant
of the flotilla there, Captain Bonte, was killed in that engagement.
Thus it was made very difficult to give any support to General Dietl, who was in charge
at Narvik. It had been prepared that a fleet of transports should come to bring him
further troops and supplies , but naturally they could not come there.
The Norwegian mobilization had been effected fully at Narvik, and there it was the
Sixth Norwegian Division. Also, the Supreme Commander of the Norwegian Army
was there, General Ruge; and somewhere around there - I am sorry that I eannot
give you the name of the place now, but somewhere areund there, was also His Majesty
the King. I believe it was Tromso, or Harstadt.
Then, in addition to that, the English landed there.
In addition to that, we also faced French mountain troops and Polish troops. The
French troops were under General Bethouin. I have forgotten the name of the Polish
Commander, but at any rate General Dietl faced great superiority.
Then, General Dietl was pressed further up on to the mountain, and it couldn't happen
any differently there. There are some terrific mountains there, and they were presseu
back against the Swedish border. They lay there with their backs to it in a halfcircle.
It was extremely difficult to furnish any support to General Dietl, The only way we
could do it was via the air forces. However, this could only be done on some days,
because there was much fog and poor visibility up there.
However, at the beginning of June I seemed to detect a erisis in the situation at Narvik.
I had a support action under way at that time, and I was using mountain troops, who
tried to bring support to General Dietl in the way Alpine troops usually do; that is,
by establishing small stations here and there for supply. This was more an expedition
than anythiug else, That is, small groups af the men made their way up there in arder
to bring him supplies and new men, and it was something in the nature of the climb of
the mountain Nanga Parbat.
Then I had a telegraphic communication with the OKW and I made the suggestion to
Keitel that possibly the Navy could make an attack from the sea, say, on Harstadt,
in order to bring some help to Dietl from the outside. Most of the war ships at that
time were still in Trondheim; they were not under my command. Anything that was
floating was under Admiral Raeder's jurisdietion.
Then came the day of Dunkirk, and as a consequence of Dunkirk, England recalled
the forces that had been at Narvik. This was to the complete surprise of General Ruge.
General Ruge had made a visit to the English headquarters in the morning, and they
had discussed things. Then, when he came back at 12 o'clock noon, he was told that
the English were moving out. He said, "That is impossible; that can't be done. I talked
to them this morning." He said, "We will have to check upon about that and, if neces
sary, we will telephone to London." That they did, and London said, "No, they are
moving out."
On that day I received a request from Berlin. It said that a request had been received
from Stockholm for the neutralization of Northern Norway. I can only imagine that
this suggestion originated with General Ruge - that is, with the consent of the Nor
wegian King - and that then the proposal was put to Berlin through Stockholm.
'With that, Northern Norway was to be made a neutral area,
Then terrific detonations took place in the Harbor of Narvik, and personally I thought
this was due to the aetions of German warships. In reality, it was the English who
were moving out, aud who effected the last destructions.
Then General Dietl advanced. He received reports from the front that the enemy had
disappeared, and thus he gradually moved back down the mountain and into Narvik.
The German warships were there, although they had not come into the harbor of Narvile
- they were further out , near the Lof[o]ten Islands - and they fired upon the retreating
English warships and transports. There was an engagement there.
The events of Narvik, as such, were concluded on the 10th of June. Then an armistice
was arranged with General Ruge , and also negotiations were entered into about the
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capitulation of this Sixth Norwegiau Division, which I mentioned before. Thus all
combatant action was ended in Norway, and we proceeded to occupy the coast, The
operation against Denmark was completed too. We only occupied the coast there, and
the other Danish Islands - that is, Foern, Zealand, and so on - were not occupied.
We only had one battalion in Oopenhagen; only one battalion there.
Well, that is how the operation in Norway took place. It is miraculous that the greatest
worry that we had - namely, interference by the English fleet, never materialized,
It never made an appearance.

'I'o the Interpreter: Tell him that is all for now, and ask him if he will return at 2 : 30
this afternoou.

A Yes, of course, I will be glad to return.
Q Than.k you.

Ekstro.ktafskriftens rigtighed bekræftes.

Kjalke.

1) Muligvis fejlskrift for: Schnieuiud.

150.

Ekstraktafskrift af vidneforklaring afgivet af general N. v. Falkenhorst
for den internationale militærdemstol i Niirnhel'g.

24. okt. 1945.

Testimony of Nikolaus von Falkenhorst. takeu at
Nurnberg, Germany, on 24 October 1945, 1450-1710,
by CoI. John H. Amen, IGD, OUSCC. Also present :
Pfc. Richard W. Sonnenfeldt, Interpreter and Anne
Daniels, Court Reporter.

To the witness, by colonel Amen, through the interpreter :

Q I show you a document in German, being number 0-65, being also a memorandum from
Rosenberg.') I ask you to read that document and tell me whether you have seen it
before and are familiar with its conte nts.

(The document was submitted to the wituess),

A Rosenberg?
Q Yes.
A I never received anything from Rosenberg.
Q No, this wasn't to you; this was to the Navy.
AYes.
Q I think you may be familiar with its contents.
A I don't know, but please let me read it fust.
Q Yes.

(The witness examined the document).
A I don't know this. At least, I don't know these things in this connection. It may be

that some sentences that occur here in the document may have been mentioned to me
by either Keitel or the Fuehrer in a conversation.

Q Well, are you personally familiar with any of the matters referred to in the document?
A I only entered into this thing on the 20th of February, when all those things were

established. The matters discussed here must have been decided before, in the winter.
I don't know from what period this notation dates,
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Q It is undated.
A I only entered into this on the 20th of February, and then the only thing we were con-

cerned with was the military execution of it.
Q What did you understand to be meant by "Study N"?
A I do not know. This is the first time I have heard it. I don't know what that is.
Q Well, I show you another document, being number 0-63, 27 January 1940, being an

order of Keitel providing for Study N to be carried out under the code word "Weser
uebungt'.s) I ask you to read it and tell me whether you have seen it before and are
familiar with its contents.

A Perhaps Study N is work that was done in the OKW for this plan.
Q Well, this may help you to remember.

(The document was submitted to the witness).
A This is the first time that I have seen this. I have no idea of it. I see that the date is

the 27th of January; it is completely unknown to me. It mentions the special staf!,
namely, the working staf! that was to be formed within the OKW to carry out those
orders. That is the same staf! that I mentioned to you this morning.

Q Well, do you not recognize any of the initials or notes appearing on the document?
A I see the signature is Keitel's. I am sorry that I know none of the initials and none of

the handwriting on there, because I never was in the OKW. However, I am sure that
Jodl or Warlimont could identify them for you. He was in the OKW at that time.
First there was Keitel, then his next subordinate was Jodl, 'Varlimont, Lossberg,
and Deyle. Those are the facts.

Q What, if anything, do you know about money which was spent for subversive activities
in Norway?

A Money?
Q Yes, money.
A I don't know anything about it. I didn't have anything to do with that; I had nothing

to do with that.

Q Now I show you another document, being number 0-174, dated l March 1940, being
Hitler's Directive for Fall Weseruebung. 3) I ask you to read it and tell me whether you
have seen it before and are familiar with its contents.

(The document was submitted to the witness).
A Yes, I know this; my name appears therein. This is a Fuehrer order that was decreed

on the 1st of March, and I started my work on the 25th of February regarding that.
This was an order that was issued in order to fix all those things. I am mentiened here
as the Oommanding General of the 21st Army Oorps. The document says "he is directly
subordinate to me in all questions of leadership." That means that I was taken away
from under the jurisdietion of General Brauchitsch and put directly under him,
The document furthermore says "Forces of the air forces will be subordinate to Group 21
for the execution of Weseruebung."
The document further says, under cipher 3: "The crossing of the border of Denmark
and the landing in Norway will be effected at the same time." That was the zero hour
at 5 : 15 that I explained to you this morning.
Furthermore, it says, "The enterprise is to be prepared as quickly as possible and with
the greatest emphasis. That is in case the enemy wilJ take the initiative against Norway."
That was his worry, that the enemy operation would precede ours, which I explained
to you this morning.
Here is another thing. The document says that the troops may know their true goals
only after they have embarked. Here is another reference to the secrecy that I told
you about, which was fear of England.
Furthermore, as to the details about Denmark and Norway, under cipher 6 the document
provides that "Group 21 will report to the OKW on the progress of preparations."
That is what I explained to you this morning, that I was constantly there, every second,
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reporting. Furthermore, it provides a code name here for the day of the enterprise,
and that day was known as Wesertag. There is a1so one for the hour ofthe actualoperation ,
which is known as ,Veserzeit, meaning Weser time.
According to the distribution list, it is evident that I received a copy, because the
Commander of the 21st Group received one; also the Commander of the Anny, the
Navy - the Navy was Raeder, the Army was Brauchitsch, and the Air Forces was
Goering - and also, within the OKW, the Leadership Staff of the Armed Forces and
Section L. In all, there were nine copies made of the order.
This was the order which fixed my jurisdietion in relation to that of the Navy.

Q Do you recognize the Fuehrer's signature on this document?
AYes; this scribble here is his signature.
Q And what is this mark? (indicating).
A This - (pointing to scribble on the right) - is "Hitler" . Possibly this other is "Adolph",

his Christian name. This probably meaus "Adolph Hitler". I would say that it meant
Adolph Hitler, but no doubt Jodl or Warlimont have seen it more often than r and
could give you definite information. If you were to ask me, r would identify the scribhle
on the left as "Adolph" and the one on the right as "Hitler". That is genuine.

Q And do you recall haviug received a copy of this dooument at the time?
A Yes, r do; and, moreover , I am mentioned in the distribution list up there. My staff

in the Ministry received one copy exactly like this out of the nine that were made.
r received a copy; I received the fust copy. The Army received the second one. The
Navy the third, the Air Forces the fourth, the Leadership .Staf! of the Armed Forces
in the OKW the fifth; Section L received three copies, namely, the seventh, eighth,
and ninth.

Q And therefore you can identify this document as being a correct photostatic copy of
the original document which you received?

AYes, this is exactly like the original.
Q r ask to have the document marked for identification as Exhibit A of teday's date

(Falkenhorst).
(The document was so marked.)

A This is merelya summary of the orders which had aIready been given orally, previously.
Q By the Fuehrer?
A They merely summarized the Fuehrer's orders which he had given me when r had been

there to repor t to him about my intentions and the extent and progress of my prepara
tions. That was a custom with us, namely, if something had been discussed orally,
after everyt hing had been clarified it was written down. That is, it would be fixed in
writing.

Q Now r show you anether uocument, being number C-119, dated 13 March 1940, being
special instructions on the occupation ofDenmark and Norway. bearing your signature.s)
r ask you to read the same and tell me whether y ou have seen it before and are familiar
with its contents and can identify the document.

(The document was submitted to the witness).
Q r particularly ean your attention to page Il, where you signature appears.
AYes, it states here, "Signed: von Falkenhorst."

I have no objections to this order, and I acknowledge it. It was shown to me when it
was conceived, and the correctness of the order is certified here by my Chief Quarter
master, Bensch, right here - (pointing to the signature appearing on the left side,
about the middle of the page). On this side (indicating), my Chief of Staff countersigned
it, and his name was Buschenhagen. r saw the rough draft of this order when it could
still be corrected.

Q How about the rest of the document?
A Those (indicating) are schedules.
Q What kind of schedules?
A They are elaborations on the order. For instance here is the German Envoy in Oslo

who worked in the office there, Brauer, and all the other names. This order is still from
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Berlin. It says, "Group Headquarters, 13 March 1940". We were still in Berlin at that
time.
This it the order which I had to make out so that the troops would know what it was
all about. This was given them to take along on their trip, and when they were on the
high seas they opened it so that they knew who those peopJe were. Here all the personnel
are listed, right down to the stenotypists, and also the consular officers in those countries.

Q So that the factnal information contained therein was for the information of the troops!
A Yes. As is mentioned in the distribution list, one copy each went to the Division CODl

manders, to the Regimental Commanders, to the staf! of the 21st Army Corps, to the
Special Staff, Krauss - he was responsibIe for the Air Forces - and also to the Special
Staff, Kranke, to the Quartermaster General, Colonel Winknecht, to AHA, and also
to the representative of the Air Forces in the OKW, Colonel Bermer. The AHA is the
General Office of the Armed Forces.
Then, under the heading "Group 21", there are copies mentioned that went to lUy
staf! itself; that is, my staf! that I had within Group 21. There were 138 copies made
of this in all.

Q Do you, therefore , identify this document as a correct photostatic copy of an original
order which was issued by yourself and distributed to the persons named in the document?

A Yes, I acknowledge this absolutelyas conforming to the original. I remember that
we put all this information in there in order to inform the troops who all those people
were with the German agencies in Denmark and Norway, with consulates, with the
envoys, and so on.

Q I ask to have the document marked for identification as Exhibit B of today's date
(Falkenhorst).

(The document was so marked for identification).
A Yes, I recognize all of that. ,Ve gave liere a littie description of the Nonvegian people,

so that troops would know whom they were meeting. We told them that the people
Ioved liberty and that they were to show themselves - that is, that they would resent
being given orders and therefore they should not be shouted at, and so on.
Furthermore, the tendency is explained there, that the troops should take a friendly
attitude toward the Norwegians. It is also explained, before that, that this was not
meant against the Norwegians, but against England. That is, the coast was to be occu
pied in order to secure ourselves against England.
Moreover, there is an extraet here out of the Hague Convention pertaining to the rules
of land warfare, in order to inform the troops about regulations pertsining to quarters,
and so on.

Q All right.
A Also, prohibition of looting. This is correct, and it is just like the original, and it con

tains everything that went out to the troops.
The sehedules that you asked me about are elaborations, so to speak.

Q I show you another doeument, being number C-U5, dated March-April 1940, with
regard to naval deception in connection with Norwegian operations.") I ask you to read
the document and tell me whether you have seen it before and are familiar with its
contents.

A I don't know this document. It originated in Kiel.
No, I don't know this. If you think that the Army worked secretly, then the Navy
worked so seeretly that we in the Army didn't have the faintest idea of what they were
doing. I never received that. This order is before April, and I went to Hamburg on either
the 4th or the 3rd, and I don't know this. At any rate, that was not neeessary because
this is an order to the combat group Aldenberg, and it pertains to blockade runners.
This was entirely an internal affair of the Navy, and I had nothing to do with it beeause
I had no jurisdietion in it.

Q Have you any reason to question its authenticity1
A I don't know the document, and therefore I can say neither yes or no. I believe it to

be correct, but a member of the Navy would have to look at it . Perhaps Admiral Kranke
would be able to judge.
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Q I show you another document, being number 1006-PS, dated 15 June 1940, being a
report of Rosenberg filed with Lammets,") I ask you to look at the document and te11
me whether you have seen it before and are familiar with its contents.

(The document was submitted to the witness).

A This is the fust time I have read this. It is completely unknown to me, T have no idea
of this whole thing.
We never learned about these things because it was the Fuehrer's principle to only
let us know about the things that we were concerned with. Since I was a soldier I did
not hear anything ab out this. This was something political and concerned the Party.
Also, reference is being made here to a talk between Quisling and Raeder, and as u
result of these steps Quisling was received by the Fuehrer for personal instructions on
the 16th and 18th of December. I never knew about that, and this is the first time
I have seen it.
Here again is a reference to the money - this must be the money. It says here that.
for the first time, Quisling should recei ve 200,000 gold marks in foreign currency for
his support.
That must be what you asked me about before, and that is right here. I don't know
anything about it.

Q You have no reason to doubt it, however!
A The only thing I wanted to do was this. I wanted to bring tv your attention that I

think the 200,000 gold marks that are menticned in this document are identical with
those that you asked me about befare.
Here again is a reference to the Altmark incident in the Yossingfjord, and also that
the attitude of tbe Norwegian government in the Altmark affair brougbt about the
conc1usion that some secret agreement had been effected between the Norwegian govern
ment and the Allies.
Here is also a reference to the conversation of two delegates, where one of the delegates
informed the other that the attitude of two commandants of the Norwegian torpedo
beats had been a swindle. That is because, as I said this morning, the government had
certain intelligence that the neutrality of Norway was not true, and that England bad
intentions in that direction.
Here again financial help for Quisling is mentioned, and the document says, "That
was effected from the Reich in foreign currency and, moreover, Quisling was given
supplies of materials that could be used by Norway at once, for instance, coal and sugar,
and that was to be further support for him."
Then, here is a reference that the French Commandant, Kermarrec, had informed
Oolonel Sundlo, the Commandant of Narvik, in a confideutial conversation, that the
Allies had intentions to land motorized troops in Stavanger, Trondheim, and possibly
in Kirkeness, and that they were going to occupy the airport at Sola, near Stavanger.
(Referring to page 12) - 'I'here is a reference bere that Hagelin received a mission from
Oolonel Schmundt in Berlin. Colonel Schmundt was the fust adjutant. I don't know
just what tbat refers to. I do not know who the Oolonel is; the Oolonel in the General's
staff that is being referred to in this document. I have already been asked about that
at anether place , but I don't kno w anything about this whole matter; it is unknown
to me. This is completely unlmow to me and I don't have the faintest idea about it
because these are tings tbat are partIy political or which belong to the party.

Q Now, Jodl's diary, under date of 13 March 1940, reads as follows: "The Fuehrer has
not yet given the order for "W[eseriibung]". He is still searching for a pretext."
Does that conform with your recollection?

A No. I was only able to report to him on tbe 20th af March that my preparations had
been completed. Whether he was looklug for a reasou at that time, or a pretext, I don't
know. I worked outside in the Ministry of War, as I explained, and it is impossible for
me to know what he discussed with his associates Jodl and Keite!. He may have said
this to General Jodl, for example, at breakfast in the morning, or at lunch, or at night.
The whole thing doesn't sound very probable to me because on the 20th of February
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he named three more reasons to me, namely, strategic outfianking movement; secondly,
the freedom of operations for the German Army; and thirdly, imports from overseas.

Q 'Well, there is a difference between reasons and pretexts, is there not~

A Well, the diary says that he is looking for a pretext on the 13th, and I eannot under
stand that....

Ekstraktafskriftens rigtighed bekræftes.

Kjalke.

1) Se A. nr. 148 note 4.
2) Her trykt som A. nr. 8.
3) Hel' trykt som A. nr. 18.
4) Her trykt som A. nr. 33.
6) Ikke trykt i denne samling.
8) Hel' trykt som A. nr. 142.

151.
Uddrag af refera tet af afhøringen af storadmiral Raeder for den internationale

militærdomstol i Niirnberg.

17. maj 1946.

Afhoringen er foretaget af storadmiral Raeders forsvarer, dr, W. Siemers

DI'. Siemers: Now I shall turn to the topic of Norway.

The British prosecutor, Major Elwyn Jones, considers the attack against Norway
a special case in the series of aggressive wars waged by the Nazi conspirators. In this con
nection he pointed out that, in this case, Hitler did not think of this himself but rather
was persuaded by you. Since his point is very important, I should like to ask you to describe
this event exactly, and therefore I ask yon fust of all: When was the first conversation
about this matter between you and Hitler?

Raeder: The first conversation between Hitler and myself concerning the question
af Norway was on 10 October 1939, and that was at my request. The reason for this was
that we had received reports at various times during the last week of September through
our intelligence service of thc offices of Admiral Canaris that the British intended to occupy
hases in Norway.

I recall that after rcports to 1.his effect had reached me several times Admiral Canaris
visited me himself on one occasion-something he did in very important cases only. And,
in the presencc of my chief of staff, he gave me a coherent explanation concerning the
intelligence reperts which had been received. In this connection air bases were constantly
menbioned. as well as bases in the sonth of Norway. Stavanger was mentioned constantly with
the airport Sola, and Trondheim was usually mentioned and occasionally Christiansand .

During the last days of September I had a telephone conversation with Admiral
Carls who was the commander of Navy Group North and was therefore in charge of ope
rations in the Skagerrak, the Kattegat and in the North Ssa. This man had obviously
received similar reperts. He informed me that he had composed a private letter addressed
to me, in which he dealt with the question of the danger of Norway's being occupied by
British forces and in which he was in a general way dealing with the question as to what
disadvantages such a step would have for us, and whether we should have to forestall
such an attempt, and also what advantages or disadvantages the occnpation of Norway
-that is, of the Norwegian coast and the Norwegian bases-by our forces wonld have.

Up until that point I had not concerned myself with the Norwegian question at all,
except for the fact I had received these reports. The arrival of this letter at the end of Sep
tember or the beginning of October, it must have been about then, impelled me to show
it to the Chief of Staff of the S[ee]K[riegs]L]eitung] and to instruct him to deal with all
dispatch with the qnestion of the occupation ofNorwegian bases by England, and the other
questions which Admiral Carls had dealt with, and to have the questions discussed in the
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S[ee]K[riegs]L[eitullg]. The advantages and disadvantages of an expansion of the war
towards the North had to be considered, not on1y of an expansion on our part but, above all,
an expansion on the part of England what value, what advantage would accrue to ns if wc
acted first; what disadvantages would result if we had to defend the Norwegiau coastj

The result of this was the questionnaire menticned in 0-122, GB-82, where the
questions were asked: What places were to he used as bases; what the possibility of defense
by us would be; whether tbese ports would have to be developed further; and also, what
advantages would result so far as our U-boats were concemed!

These questions, as I have already stated, were put to Admiral Donitz as well, but
his answers arrived only after I had made the report on 10 October. I would like to say,
by way of introduetion. that it was entirely clear to me that if we uudertook to occupY
these bases we would violate neutrality. But I also knew of the agrecment which existed
between the German and Nonvegian Governments of 2 September regarding neutrality.
and I knew tbe concludiug sentence, in this aide memoire, which is Document TO-31, GB-79.
dated 2 September 1939.

Dr. Siemers: I beg your pardon, but I should like to point out, :\Ir. President, that
this document is found in the Document Book of the British Delegatiou lOa, at Page 330.

[Tuming to the dejendant.] You have tbat document before you!
Raeder: Yes, I have it before me, and I would like to quote the conoluding sentenoe.
Dr. Siemers: It is the last document in the hook, Your Honor. at Page 329.
Raeder: {Continuing.} The last sentence:
"Should the attitude of the Royal Norwegian Government change so that an.,
such breach of ueutrality by a third party recurs, the Reich Government would
then obviously be compelled to safeguard the interests of the Reich in such a way
as would be forced upon the Reich Cabinet by the resulting situation."
Then, within the next few days, I asked the Ohief of Staf! of tbe S[ee]K[riegs]

L[eitung] to submit to me the data which the B[ee]K[riegs] L[eitung] had prepared during
the preceding days and I reported to Hitler on 10 October, because I considered this problem
particularly important, It was entirely clear to me that the best possibIe solution for us
would be that Norway should maintaiu a steadfast neutrality, and I expressed my opinion .
as may be seen in Document 0-21, GB-194.

This in an extract from the War Diary of the S[ee] K[riegs] L[eitung].
Dr. Siemers: It is in the Document Book of the British Delegation lOa, Page 5.
Raeder: It says here, on Page 3 of the German version, the next but last paragraph,

under the date of 13 January: "Situat ion discussion with the Chief of the S[ee]K[riegs]
L[eituug].

Dr. Sieme,«: 1 beg your pardon, Mr. President. 0-21 was not entirely translated by
the Prosecution. This document may be found in my document book under Exhibit Number
Raeder-69, and I should like to submit it herewith. It is in Document Book 3, Page 62.

T/Ie President: Document Book 3 only goes to 64, is that not right? It must be
Document Book 4.

Dr. Siemere: There must be a mistake in the document book theu. At first, due to
an oversight, the table of contents was only completed as far as 64 by the Translation Section,
butsince that time it has been corrected and supplemented. It is in Document Book 4,
Page 317.

The President : Yes, Page 317, at the top.
Dr. Siemers: [Turniau; to the defendant.} Please comment Oll this c1ocument.
Raeder: In the next but last paragraph, it says:
"I n complete agreement with this point of view, the Ohief of the Naval Operations
Staf! is therefore also of the opinion that the most favorable solution would doubtless
be the maiutenance of the present situation which, if strictest neutrality is exercised
by Norway, will permit the safe use of Norwegian territorial waters for the shipping
vital to Germauy's war effort without the attempt beiug made on the part of Eng
land to seriously endanger this sea Jane." (Dooument Number Raeder-59)
I maintained this point of view when reporting to Hitler. In that report I first

menbioned the intelligence reports which we had at hand. Then Idescribed the dangere
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which might result to us from a British oecupation of bases on the Norwegian ooast and
might affect our entire warfare, dangers which I considered tremendous. I had the feeling
that such an oeeupation would gravely prejudiee and imperil the whole conduet of our war.

H the British occupied bases in Norway, especially in the South of Norway, they
would be able to dominate the entrance to the Baltic Sea from those points, and also fl.ank
our naval operations from the Helgoland Bight and from the Elbe, Jade and Weser. The
second outlet which we had was also gravely imperiled, afiecting the operations ofbattleships
as well as the eourses of our merehanemen.

In addition to that, from their air bases in Norway, they might endanger our air
operations, the operations of om' pilots for recounaissance in the North Sea ar for attaeks
ngainst England.

Furthermore, from Norway they eould exert strong pressure on Sweden, and th'tt
pressure would have been felt in this respect, that the supplies of ore from Sweden would
have been hindered or stopped by purely politicnl pressure. Finally, the export of ore from
Narvik to Germany eould have been stopped eutirely, and it is known how muoh Germany
depended on supplies of ore from Sweden and Norway. They might even have gone so
far-and we learned about this subsequently that such plans were discussed-as to attack
and destroy the ore deposits at Lulea, or to seize them.

All of these dangers miglit become decisive factors in the outeome of the war. Aside
from the faet that I told Hitler that the best thing for us would be to have striet neutrality
on the part of Norway, I also ealled his attention to the dangers which would result to ns
from an oceupation ofthc Nonvegian eoast and Norwegian bases, for there would have been
lively naval operations near the Norwegian eoast in whieh the Btitish, even after our
oeeupation of bases, would try to hamper our ore traffie from Narvik. A struggle might
ensue whieh we, with our inadequate supply of surfaee vessels, would be unable to cope
with in the long run.

Therefore, at that time I did not make any proposal that we should oeeupy Norway
or that we should obtain bases in Norway. I only did my dutYin telling the Supreme Com
mander of the Wehrmaeht about this grave danger whieh was threatening us, and against
whieh we might have to use emergeney measures for our defense. I also pointed out to him
that possibIe operations for the oeeupation of Norwegian bases might be very expensive for
us. In the course of later diseussions I told him that we might even lose our entire fl.eet.
I would eonsider it a favorable case if we were to lose only one-third, something whieh
actually did happen later on.

There was, therefore, no reason for me to expect that I would gain prestige by such
~LU enterprise-I have been acoused of this ambition by the Proseeution. As a matter of
faet, the exact opposite might easily result,

Dr. Siemers: I should like to call the attention of the Tribunal to the faet that these
things may be seen in documents which date from the time of the war, one of whicb is
Exhibit Number RaecIer-69, of 13 January 1940, which has just been hauded over. This
document is a study, and it is olaimed that this study is based on the consideration that
if England were to have the bases in Norway, the situation would be impossible for the
conduet of the war by Germany and such a situation could be prevented only if we fore
stalled England by occupying Norway ourselves. Wbat the witness has just said is stated
in exactly the same way in the War Diary.

In the same connection, I should like to refer to the document of the Proseeution.
Document C-66, GB-SI, whieh may be found in British Document Book lOa, Page 35.
This document is dated 10 January 1944. May I ask the Tribunal to take judieiaI notiee
tof the faet hat there, under the code name "Weserilbuug" (Weser Maneuverj -c-that was
the name covering this action-the substanee of the statements the witness has just made
is tI") be fouud, I do not wish to read all of them sinee we woulcIlose valuable time thereby.

The President: You mean 0-661 That is about the Plan Barbarossa. Is that the
one you mean1

Dr. Siemers: The last page, under the heading "Weseriibung", Page 39 of the English
Document Book. Mention is made there of the letter by Admiral Carls, spoken of by the
3S
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witness, and of his thoughts in connection with this matter. In the German original there
is the heading, "Appendix 2."

A clearer version is found in Document Raeder-69, since that dates from January
1940, 3 months later, and in the meantime new reperts had come in. This, on the other
hand, is a description dating from October 1939.

[Turning to the defendant.} Admiral, I must once more refer to Document C-122
which you have already mentioned.

The Prosecution, in that document, accuses you of saying:
"The Chief of S[ee] K[riegs] Ljeitung] deems it necessary to tell the Fiihrer as SOOIl

as possibIe of the ideas of the S[ee] K[riegs] L[eitung] on the possibility of expanding
the sphere of operations in the North."
They think they may conclude therefrom that your primary thought was to expancl

the operational sphere of the Navy.

Raeder: I have already said that by the possibility of expansion of the operational
zone to the North I meant an expansion of British operations and its consequences, and
also the possibility of our forestalling this, thus gaining bases which would be of certain
importance to us.

Dr. Siemers: What did Hitler reply at this discussion on 10 Oetober 1939~

Raeder: Hitler had not yet concerned himself with thi s question. The question
was very far from his mind, for he knew very littie about matters of naval warfare. He
always remarked that he did not have an over-all pieture af these things, and therefore felt
somewhat uncertain. He said that he would deal with this question and that I should
leave the notes with him, which I had worked out on the basis of statements made by the
S[ee]K[riegs]L[eitung], so that he might use them as a basis for his deliberations an this
problem.

It was typica1.and really speaks very much against the character af the conspiracy,
that on this occasion Hitler, when confronted with the problem of Norway, did not sar
a single word about the faet that previously, the last time evidently in the summer af that
year, he had already deaJt with Norwegian questions prompted by Rosenberg. I gather
from a document which I saw for the first time here that on 20 June 1939, Rosenberg
had submitted to the Fiihrer a comprehensive report about his connections with the Norwegian
political cireles, but Iheard of these connections for the fust time on 11 December.

It would have been a matter of course for me if the Fiihrer, who was deaIing with
Norwegian strategical mutters, had told me on this occasion: "I have such and such
information about Nonvegian matters." But he did not do that-there was always a
considerable lack of collaboration. The Fiihrer told me that we shouId await the arrival of
fnrther reports and that he would deal with these questions.

Dr.•Siemers: In the subsequent period of October and November, up until 11 De
cember , did you discu s this question with Hitler again]

Raeder: No, the question was not discussed at alle during those months, but Ul Sep
tember Korvettenkapitån Schreiber, who had first been appointed assistant attache in
Oslo and Jater, riaval attache, gave me further reports at that time about conditions in Nor
way, and so did the intelligence service. He told me of reports which were circulating there
about a possibie British landing. Later on Kapitån Schreiber was actually my chief colla
bomtor in these Nonvegian problems, and hf' showed a particular understanding of the
whole situation.

Dr. Siemers: In this connection, I should like to submit to the Tribunal Exhibit
Raeder-I07, an affidavit af the naval attache who has just been mentioned, Richard Schrei
bero This may be found in my Document Book 5, Page 464.

According to that document, Scbreiber was drafted on 7 September 1939 as a reserve
officer and was sent to Oslo as a naval attache. He states that he held that post there since
the autulllll of 1939.

With the permission of the Tribunal, I should like to read a portion of this, under I.
on Page 465, at the bottom.
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The Presideni: We told you that we had read all these documents which were ob
jeeted to. We let in this document, so it is not neeessary for you to read it again.

Dr. Siemers: Very well. Then in this connection, may I refer to the first part of
this affidavit, Part H

Mr. President, I should like to point out a small but misleading error in translation
on Page 466. In the second paragraph, second line, the word "deutsch", (German) is missing:
" ... there were clear directives of the German Foreign Office that Norwegian neutrality
should be partieularly respected by the Germans ... " In the English text it says: "of the
Foreign Office." It should read "of the German Foreign Office." I should he very grateful
if this mistake would be rectified.

{Turning to the defendant.} Admiral, you know the affidavit given by Sehreiberj
Raeder: Yes.
Dr. Siemere: Different reports are contained therein. You have already referred to

them in part. Did any additional special reports eome in during those 2 months! Was
Narvik mentioned in addition to the other ports already mentioned?

Raeder: As far as I remember it was Kapitan Schreiber who expressly menticned
Narvik for the fust time. KapitånBchreiber had very quiekly made himself acquainted
with conditions there. He had established good connections in Norwegian eircles. A con
firmation of all that I had known up to that point came on 11 December.

Dr. Siemers: Now, would you please describe your meeting with Quisling on Il
December 19391

Raeder: May I first ask whether the Documents 004-PS and 007-PS, which I believe
were submitted by the Prosecution, may be used in this oonneotionj For example, the
minutes of the conference of 11 and 12 December, an accompanying letter by Rosenberg
referring to these minutes, and similar matterat

Dr. Siemers: Admiral, r believe that you will be permitted to use these doeuments.
But since they are known you onJy need to mention the points that you retnemher.

Raeder: Yes.
Dr. Siemers: On this occasion r should merely like to ask whether you did not know

the documents by Rosenberg, 004-PS and 007-PS?
Raeder: No, r did not know those doeuments.
Dr. Siemers: Did you see them for the fust time here?
Raeder: r saw them for the fust time here. But the reports contained in these docu

ments were already lmown to us at that time as is proved by the dates of the documents.
Dr. Siemers: Please tell us only what you heard at that time from Quisling.
Raeder: Up until 11 December r had neither eonnections with Herr Rosenberg

exeept for the faet that I had seen him on occasion-nor, above all, did r have any con
nections with Quisling about whom r had heard nothing up to that time.

On 11 December my Chief of Staff, Schulte-Monting, reported to me that Major
Quisling, a former Nonvegian Minister of 'Var, had arrived from Oslo. He was asking
for an interview with me through a Hen Hagelin. hecaus e he wished to tell me ahout
Norwegian conditions.

Hen Hagelin had been sent to my chief of staff by Herr Rosenberg. Rosenberg
had already known Hagelin for some time as r have mentioned hefore. Since reperts from
such a souree on Norwegian conditions seerned to be of great value to me, r declared myself
ready to receive Herr Quisling.

He arrived on the same morning and reported to me at length about the conditions
in Norway, with special reference to the relations of the Norwegian Government to Eng
land and the reports on the intention of England to land in Norway, and he characterized
the whole situation as especiaUy critical for, aceording to his reports, the danger seerned
to he imminent, He tried to fix a date. He thought it should occur before 10 January,
because then a favorable political situation would arise.

r told him that I was not really concerned with the political situation, but I would
try to arrange to have him give his information to the Fiihrer. I would be concerned only
with the military and strat egic situation, and in that connection I could tell him right
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away that it would not be possible to take any measures from 11 December untill0 January
first because the time was too short and secondly because it was winter,

I considered his expositions to be of such importance that I told him I would try
to arrange for him to report to the Fiibrer personaJly, so that these reports would reach
and influence him directly.

Then on the 12th-that is on the next day-I went to Hitler and informed him
of the conversation between Quisling and me, and lasked him to receive Quisling person
ally so that he might have a personal impression of Quisling. On this oooasion I told him
and this is written down in one of the documents-that in cases of this kind one would have
to be especially cautious, since one could not know to what degree such a party leader
would try to further the interest of his party. Therefore our investigations would have
to be especially careful. And I again called the attention of the Fiibrer to the faet that
an attempt to occupy Norway would bring with it greatest risks as well as certain disad
vantages for the future situation. In other words, I carefully presented both sides of thc
pieture in a neutral manner.

Hitler then decided to receive Quisling together with Hagelul on one of the folIowing
days. The two gentlemen then were obviously in touch with Rosenberg. I believe they
stayed with him, and Rosenberg sent me, by letter, a record of a meeting which had ap
parently been drawn up by Quisling and Hagelin and also a description of Quisling's person
ality.

In this letter, which is here as a document but which was not read by the Prosecution,
it says specifically that Rosenberg kuew what the political conditions were but that, of
course, he would have to leave the military side eutirely to me since I was the competcut
authority on that.

Dr. Siemers: Hit please the High Tribunal, in this connection I would like to submit
Exhibit Raeder-67, to be found in my Document Book 4, Page 309. That is the letter from
Rosenberg to Raeder dated 13 December 1939, which was not mentioned by the Prose
cution. The Prosecution merely mentioned the appendix menbioned in the letter-that
is, a note by Rosenberg, under Number C-65, the same as GB-85. According to its conteuts
C-65 belongs to Exhibit Raeder-67.

The Presideni: You say there was anether besides Raeder-67 whieh you were re-
ferring t01

DI'. Siemers: Yes; I am referring to Raeder-67.
The President: I got that. But you said some other document as well.
Dr. Siemers: Yes, the document submitted by the Prosccution, C-65, and that is

an appendix to this letter: the two beleng together. The latter document, C-65, is to be
found in the Document Book ofthe British Delegation lOa, Page 33. If these two documents
are taken together, it ean be seen that the political side is not mentioned in either document:
and this explains what the wituess meant when he said that he was not concerned with
the political side of the question but only with the military side. It is for that reason that
Rosenberg had sent it to him.

The President: I think it would be a good time to break off.

[A recess uas taken.]

. .. DI'. Siemers: Wc have to refer briefiy to Document 1809-PS, the Diary of General
oberst Jodl. It is GB-S8 in the Document Book of the British Delegation lOa, Page 289.

::vIay I fust ask when were the plans for the occupation of Norway draftedj
Raeder: I may say that on the basis of the conference which Quisling had with the

Fiibrer in my prescnce on14 December the Fiibrer ordered the OKW to deal with the matter
and study it. The Fiibrer had two more conferences with Quisling on 16 and 18 December
at which I was not present. The matter was then handled by the OKW according to thc
directives and an initial plan known as "North" was drafted. Document C-21, which I
have mentioned before, shows that this Plan North was received by S[ee]K[riegs]L[eitung]
on 13 January and then, in the course of January, the date 27 January was mentioned,
the draft of a directive for the Plan North was made. That draft was made in the OK\Y
in the usual way. Kapitan zur See Krancke as expert for the Navy took part in it. The
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directive was completed on l March 1940, and was issued to the three branches of the
Armod Forces. In the meantime, a large number of reports had been received, and it was
poesible to use these as a basis for the drafting of the directive. These reports besides coming
from Kapitån Schreiber nowalso came direct from Quisling, who sent them to the Fiihrer.
They mentioned the preparatory work carried out by the English and the French-special
mention was made of the Navy Attache Kermarrec-in Norwegian ports for finding out the
possibilities oflanding, measuremente of quays, and the height ofthe bridges between Narvik
and the Swedish border and similar things.

These reports which reached ns showed clearly that within a reasonable time a
landing was intended. Also political reports renehed us which Hagelin received through
his comleetions in Norwegian cireles, reports which in part came directly from members
of the Storting-and from members of the Government and their entourage.

All of these reports confirmed that the pretext of aid for Finland in the dispute
hetween Finland and Russia played a certain role. The danger was discussed that England
under pretext of aid for Finland would proceed to a bloodless occupation of Norway. The
directive for the case Norway, therefore, was issued on l March. In the further course of
the month of March more reports were received. In the meantime, the Altmark: incident
had occurred, and it was observed by Hagelin too that the behavior of the Norwegian
commander was a pretense, and it was clear that in the case of any encroachment on the
part of Great Britain, the Norwegian Govermnent would protest only on paper.

Dr. Siemers: You said just now the directive is dated l March. This is correct. The
Prosecution submitted a quotation of 5 March from Document 1809-PS. That is an entry
in Jodl's Diary: "1500 hours big conference with the three commanders-in-chief regarding
Weseriibung. Field Marshal, having no knowledge about plans, is furious." How is it possible,
Admiral, that Reich l\farshal Goring had not been consulted at a time when the directive
was already issued?

Raeder: I eannot explain that at all. I had no authority to speak about it and I
eannot say why he was not consulted.

Dr. Siemers: It is in the nature of conspiracy that the second man in the Reich
would be inforrned about it from the beginning. Has he not ever spoken to you about
that matter!

Raeder: No, not that I remember, but that shows how little, especiaIly in the Fiihrer's
ent ourage, one ean speak of a conspiracy. The Foreign Minister, Von Ribbentrop, also
was not present during any of the Quisling conferences or receptions and I had no authority
to speak to him about these matters.

Dr. Siemers : Then I should like to know your position regarding Jodl's entry of 13
l'IIarch, in which he stated: " Fiihrer does not give the order for 'W' (Weseriibung). He is
stille trying to find a justification."

I ask you to explain these words to us as you understand them.
Raeder: Yes. The English translation as far as I ean remember says "Looking for

nu excuse." But he needed neither justification nor excuse, because in the first paragraph
of the directive of l March-that is to say, 2 weeks before that-he had stated what cir
cumstances made it necessary to occupy Norway and Denmark with certain forces of the
Wehrmacht. British encroachments in Seandinavia and the Baltic were to be prevented
thereby, our ore deposits in Sweden safeguarded, and the bases against England for the
Navy and the Air Force were to be expanded.

Dr. Siemers: lVIr. President, may I point out that is the Document C-l74; that is,
GB-89, Document Book of the British Delegation lOa, Page 113. That is the directive for
case "Weseriibung" of l March 1940, which as the witness has mentioned, already con
tains the justification for it.

May it please the Tribunal, to prove that the information received by the witness
through the intelligence service of Admiral Canaris, through Kapitån Schreiber and so
on, is objective and in agreement with facts, may I be permitted to submit several docu
ments-and that Exhibit Number Raeder-75 from the White Book dated 17 February 1940,
whioh mentions the landing of British troops in Bergen, Trondheim and Narvik, and several
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appendices to It, which show the trends of thoughts at that time in regard to the Swedish
ore; Document Exhibit Raeder-77 ...

Tlte Presideni: This is 75, Pages 43 and 441
t». Siemers: I beg your pardon. Not page, but Exhibit Raeder-75. It is Page 340.

Document Book 4.
Then Exhibit Number Raeder-77, also from the White Book: "The French Premier

and Minister for Foreign Affairs Daladier to the French Ambassador in London, Corbin."
In Document Book 4, Page 352. I have seen that there is a mistake in the English

Document Book. On Page 353 the hending is missing Ol' rather on Page 354. I may point
out that this document bears the date 21 February 1940. That is contained in the original
document under the heading "Intervention in Scandinavia." It coucerns the occupation
of the most important Nonvegian ports, et cetera, and mentions again the question of the
Swedish ore.

Then I e0111e to the Docum eut Exhibit Raeder-7S; Docnment Book 4, Page 357,
an excerpt from the War Diary of the Naval Operations Staff of 4 March in which in con
nection with the case of the Altmark it is explained that a defense by Norway against
British military action is not possible.

Then Exhibit Raeder-79, Document Book 4, Page 359, note by the Commander-in
Chief of the French Army, General Gamelin. Here also there is a mistake in the translation.
The heading of the document was omitted on Page 360. I would he grateful if the Tribunal
would note that the original document bears the date 10 March 1940. It is top seoret and
is based on the fact that the general plan for armed intervention iu Finland existed since
16 January and therefore as a precautionary measure the ports and airfields on the Norwegian
coast should be occupied. I refer to the remaining contents of document.

Then may I submit Exhibit Number Raeder-SO, areport about negotiations of the
Scandinavian Commissiou of the Intet-Allied Military Study Commission of 11 March 1940.
top secret, concerning landing at Narvik.

[T1tming to the de/endant.] Then, Admiral, we are finished with Norway. I believe
yon said already that the reports increased considerahly in the month of March. When
did Hitler give the final order for the occupation!

Raeder: At the end of March Ol' beginning of April. I eannot recall the exact date.
Dr. Siemers: I believe that is sufficient.
Raeder: May I also mention a particularly important report which I remember

now. Quisling reported in February that Lord Halifax had told the Nonvegian Ambassador
iu London that an operation on the part of the British for the acquisition of bases in Norway
was planned for the near future. That report also reached us at that time. I should like to
add, as I emphasized before, that being fully conscious of my responsibility I always
tried to show the Fiihrer both sides of the pieture and that the Fiihrer wonld have to be
guided by my documentary proof when deciding, to take Ol' refrain from taking that tre
mendeus step. But that does not mean to say that because I pointed out to my Supreme
Commander of the Armed Forces that particular danger, I in any way deeline to accept
responsibility, Of course, I am in some measure responsible for the whole thing. Moreover,
I have been accused because in a letter submitted here under C-155 I had told my officers'
corps that I was proud of the way in which this extraordinarily dangerous enterprise had
been executed. I should like to confirm this, because I believe I was entitled to be prou/l
that the Navy had carried out that operation with such limited means and in the face of
the entire British fleet; I still stick to that.

Dr. Siemers: Did reports reach the S[ee] K[riegs] L[eitung] in March about violations
of the neutrality of Norway? That is incidents in territorial waters!

Raeder: Yes. In the second half of March repeated attacks were made by British
planes and naval forces against our merchant ships bringing the Swedish ore down from
Narvik.

Dr. Siemers: Mr. President, in that connection may I submit some more documents?
Exhibit Raeder-S1, Document Book 5, Page 372, War Diary of the Naval Operations
Staff which contairis several entries showing that towards the end these incidents beoarne
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more and more frequent and that the Norwegian neutrality was violated by British air
and naval forces. As that document is known there is no need to read anything from it.

Then Exhibit Raeder-82 in Document Book 5, Page 377, also War Diary of 27
March, also concerning violations of neutrality. Furthermore, Exhibit Raeder-83, Page
379, a draft resolution of the sixth session of the Supreme Council, dated 28 March 1940,
which was already mentioned yesterday. It deals with vital interests from the standpoint
of international law and with the laying of mines in territorial waters on 5 April.

Then Exhibit Raeder-84, Page 384, and Exhibit Raeder-85, Page 386, both of
which are documents from the White Book. May I only point out that it mentions that
the first transport is to leave on J.l. day, that is aetually on 5 April; in ether words, 4 days
beforc the occupation by Germany.

Exhibit Raeder-86 is an excerpt from the War Diary, of which I ask you to take
official notice and which coneerns the chartering by England of 90 percent of the Norwegian
tankers.

To conclude Norway, may I ask you to look at two Documents, C-151 and C-115.
Those are Exhibits GB-91 and GB-90, respectively, Document Book of the British Dele
gation lOa, on Pages 106 and 62. The dates are 30 March 1940 and 4 April 1940. The docu
ments show that the ships which were to carry out the landing should earry the British
flag for camouflage reasons. The Prosecution uses that document also to support its aocu
sation.

[TuT1~ing to the de/endant.} What do you say about it1
Raeder: That is quite a reguJar ruse of war, that warships earry a foreign flag. A

requisite for the legality of that aet, however, is that at the moment of an enemy action,
the moment fire is opened, their own flag must be hoisted in time. That has always been
done in the German Navy, especiaIly in the case of our auxiliary cruisers, which frequently
sailed under a foreign flag in order to avoid being reported by merchant ships, but whieh
always lowered that flag in time. That is a matter of honor. It must be added that in this
case, as the "\Var Diary shows .. .

Dl'. Siemers: 8 April.
Raeder: . . . that on 8 April, on account of certain oonsiderations, we reseinded that

order, because we had the report that an English action was under way, and we feared that
eomplications would arise from that. So this order was not carried out in the long run.
I believe the document can be found which contains that.

Dr. Siemers: Mr. President, I submit, in this connection, Exhibit Number Raeder-89
(Document Raeder-89), Dccument Book 5, Page 400, where we find under 8 April: "The
previous order is rescinded, the British flag is not to bo used."

Raeder: You also asked about Document C-115, which says that the blockade run
ners camouflaged as merchant ships with dimmed lights should enter Oslo Fjord unob
trusively. This too is quite a regular ruse of war against which, from the legal point of
view, no objection can be made. Likewise there is nothing to be said against English names
given in answer to signals of identity.

I did not finish answering one question because I was interrupted. That was the
question concerning the expression "justification" or "excuse" in the War Diary of General
oberst Jodl. As I have shown, it was not a question of the justification, whieh had been
expressed a long time before by Hitler, but I believe that I am right in saying that the
question was that the diplomatic note which, at the moment of the execution of the enter
prise, had to be presented to the Norwegian and Danish governments, giving the reason
for his action, had not yet been drafted, espeeiaIly as he had Dot yet spoken to the Foreign
Minister at that time at all. The Foreign Minister reeeived the information, as he has said
himself, only on 3 April. .. ..
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152.

Uddrag af referatet af afhøringen af storadmiral Raeder for den internationale
militærdomstol i Niirnberg.

20. maj 1946.

Afhøringen er foretaget af den engelske anklager, sir David Maxwell.Fyfe.

Afternoon session.

, , , Bi?' David Maxwell-Fy/e: With regard to Norway, you were quite coutent to
leave Norway neutral, not occupied, so long as you had a protected channel up the Nor
wegian coast in neutral waters, is that right! That was an important point for you, to have
a channel in neutral waters so that not only your ships, but also your submarines, could
go up and start out from neutral waters, is that right?

Raeder: No, I have very clearly explained the origin of the Norwegian campaigu
in documents. Tbere was the danger that the British might occupy Norway, and information
of all sorts indicated that. Of course, if we were forced to occupy the Norwegian coast,
then, apart from all the numerous disadvantages which I have explained, we had the
advantage that we would gain this or that base for our AtJantic submarines.

Si'r David Maxwell-Fy/e: Are you teJling the Tribunal that the Navy seriously
thought that the British wanted to occupy Norway?

Raeder: I most certainly thought that. We had so much information ab out it that
I couJd have no doubt whatever, and it was fully confirmed later on.

Si?' David Maxwell-Fy/e: I just ask you, then, to look at just one or two typical
Navy reports. 'Ve won't refer to the document again, but we wil! start from there, just
to get the time.

You remember, ou the 13th of March 1940, General Jodl entered in his diary that
the Fiihrer was stilllooking for justification; do you remember that? You remember that,
don't yout

Raeder: I have already explained once that tbe expression just used, "justification,"
is wrong, wrongly translated, Jodl wrote "Begriindung," "reason." But that is also wrong
-please will you let me finish-even that is incorrect, because the Fiihrer had an abun
dance of reasons, which he laid down in the instruction issued on the 1st of March, and it
was known to all of us, I have said that by the expression "Begriindung," "reason", he
probably meant that he had not yet had a diplomatic note compiled. Re had not told the
Foreign Minister anythirig about it at that stage. I told you that recently under oath and
I repeat it under oath today.

Sir David Maxwell-Fy/e: I see. That is the meaning that you have given to it. Well
now, will you look at your own Raeder Exhibit Number SI, in Raeder Document Book 5,
Page 376.

Raeder: May I have Document Book 51
Sir David Maxwell-Fy/e: Oh, you have not gat it, I'm sorry. I wiH get you one.
Now, that is dealing with the first point, eucroachment by the EngJish into Norwegian

territorial waters, and it says:
" An examination of the question as to whether a mass encroachment by the English
into the Norwegian territorial waters was so immediately imminent that it might
represent a danger to present German shipping produces the opinion that this
is not to be expected at the present time. The ore transports are to be continued,
as no losses have yet occurred."
Was that your information, that no mass eucroachment ofNorwegian territoral waters

was to be expected on the 22d af March1



305

Raeder: That was not at all my conception. It was the view of Kapitån zur See
Fricke, who was at that time the Ohief of the Operations Department. He did not quite
agree witb me about the whole of this questiou. He was of the opinion that the British
should be aJlowed to enter Norway first, and theu we should throw them out through Sweden,
a completely distorted idea which I could not approve of in any way. I had such clear
information from Quisling and Hagelin, particularly at that time, the second half of March,
that there was no longer any doubt whatever that within a reasonable time the British
would intervene on a big scale.

Sir David Maxwell-Fy/e: You say that that was Admiral Fricke's view, and you
didn't pay attention to it. Well, now, let me look. , .

Raeder: I did not concern myself with it.
Si?' David Maxwell-Fy/e: You know, Admiral Assmaun, whom you have deseribed

as a sound historian, kept a headJine diary, and on the next day he gives an account of a
meeting between you and Hitler, and he says this. This is the same day. You may have
read it, because he turns down your proposal, to use U-boats off Halifax. It is the salpe day,
the 23d of February. Then, at that date, you are quoted as saying tbat to insure the supply
of ore from Narvik, it would be best to preserve the neutrality of Norway.

Then, ou the 26th of March, Admiral Assmaun in his report of the meeting between
you and Hitler records your answers as follows, It is quite short: "British landing in Norway
not considered imminent-Raeder suggests action by us at the next new moon-to which
Hitler agrees."

That is Admiral Assmaun's report of the meeting between you and Hitler on the
26th of March: "British landing in Norway not considered imminent-Raeder suggests
action by us a the next new moon, the 7th of April-to which Hitler agrees."

Do you remember that!
Raeder: No. I mean, it is quite improbable that at that moment I should not have

been fully convinced of the imminent landing about which the whole of Documents 004-PS
and 007-PS gave me reliable information. I did not see the documents, but the information
contained in them was fully available.

Admiral Assmann compiled his notes from all sorts of war diaries and records. I
most certainly never said that because at that time I reported to Hitler again and again
that our preparations which had already been started a time ago would be complete at
the end of January, and that that would be the time when the landings had to be carried
out for the reasons I always put forward. It is completely wrong to assume that at that
time I had the slightest doubt. Later everything was proved right.

Sir David Maxwell-Fy/e: Well, now really we must. , .
Raeder: And later on, it all turned out to be correct.
Sir David Maxwell-Fy/e: W~ must get down to this matter. You have told us that

Admiral Assmann was a trustworthy officer and good at naval history.
Raeder: He is not a deceiver, but he compiled the documeut from all sorts of papers

and I eannot imagine how he could have arrived at that statement, I certainly never made it.
Sir David Maxwell-Fy/e: Well, but the second part of it, the second sentence, is

right, isu't it1 "Raeder suggests action by us at the next new moon, the 7th of April."
That is right; that is when you did invade. That was when your armada started

off to arrive there an the 9th, wasn't it1
Raeder: But yes, of course. I was in favor of carrying out the landings in Norway

at the earliest possible time, after ice conditions had improved, as we had previously decided
and as had been ordered by Hitler. For that I assume full responsibility. There was every
reason for that.

Sir David Maxwell-Fy/e: Well. Agaiu I mustn't argue with you, but the point comes
to this, that you are saying that Admiral Assmann, who is right in his second sentence, is
not only wrong but eutirely wrong-I mean, stating the opposite of the truth-when he
says that the British landing in Norway was not considered imminent.

Well now, we will just pursue that a little,
Raeder: I only submitted to the Fiihrer this matter of landing in Norway on the

supposition that this information was available and would continue to be available
39
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The President: Sir David, what was that document of the 26th of March 19401
Sir David Maxwell-Fy/e: That was an extract from the Assmann Diary which

I have used before, and I wiIl have one made up and put in for identification. I haven't got
it copied yet, My Lord, I am sorry. I shall have it done.

Raeder: I should be grateful if perhaps you could show me the document. You have
shown me all the others, but not this one, the one I contest.

Sir David Maxwell-Fy/e: I beg your pardon. It is such a short extract I thought
you would take it from me, but the last thing I want is not to show you any documents.

You see the eutry for the 26th of March:
"British landing in Norway not considered imminent. Raeder suggests action by
us at next new moon, 7th of April, to which Hitler agrees. Further discussions about
laying of mines at Scapa before German invasion of Norway. Hitler ngrees with
Raeder and will issue instructions accordingly."
Raeder: May I come back to it now, Here it says, the 26th of March 1940: ,.Occupation

of Norway by British was imminent when the Russian-Finnish peace was concluded."
That very Russian-Finnish affair was making it particularly urgent for us to carry

out a landing because the danger existed that the British, under the pretext of supporting
the Finns, would carry out a bloodless occupation of Norway.

Then I go on to the question of the Fiihrer, whether a landing by the British in Nor
way might be imminent. One must consider that Assmann had summarized all that from
war diaries, and this question is explained by the faet that the Fiihrer wanted to know
whether the situation had changed in any way, because the peace had been signed. How
ever, the situation had not changed at all, because we knew in reality that the landings
by the British were not to be carried out to help the Finns, but for other reasons. That
question, therefore, whether at the time, because of the peace treaty, the Britisli landings
might be particularly imminent, was answered by me in the negative. Commander-in-Chief
Navy suggests action by us at next new moon, 7th April -Fiihrer agrees. Everything
remained as before. Only the question, whether because of this peace treaty we ought to
land at once, I answered "no." That is completely different from what you have been
telling me.

Sir David Maxwell-Fy/e: You read out the entry for the 26th of March. What is
the entry for the 26th of March! You read it out in German and we can translate it.

Raeder: "Occupation of Norway by the Britisb was imminent when the Russian
Finnish peace treaty was signed. Apparently, because ofthe treaty, it was postponed.
Question by the Fiihrer, whether at that moment a landing by the British in Norway
was imminent, was answered in the negative by the Commander-in-Chief Navy . .. "
y es, that did not mean that because of that we had to renounce the idea,
"Commander-in-Chief Navy suggests action by us at next new moon." The reasons

for our landing remained the same as before; only the Finnish business could no longer
be used by the British.

Sir David Maxwell-Fy/e: The peace treaty, the end of the war with Finland, had
taken place in the middle of March. That was off the map at that time!

Raeder: Of course, it was no longer important for us, but our reasons remained as
before.

Sir David Maxwell-Fy/e: Well now, will you look at Document Number D-843.
This will be Exhibit Number GB-466. This is a report from your diplomatic representative
in Norway, dated the 29th of March, and at the end of the fust paragraph you will see:

"The British apparantly did not want to take upon themselves the responsibility
for openly violating Norwegian territory and Norwegian territorial waters without
cause, and for carrying out warlike operations in them."

That is a quotation from the Norwegian Foreign Minister. Then your diplornatic
representative takes it up:

"The future will show whether Foreign Minister Koht sees things quite right. It
definitely appears, however, as I"-that's the German Foreign Minister's repre -
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sentative-"have frequently pointed out, that the British have no intentions of
landing, but that they want to disturb shipping in Norwegian territorial waters
perhaps, as Koht thinks, in order to provoke Germany. Of course, it is aIso possible
that the British behavior of last week, which I have pointed out as well, will grow
into more or Jess regular and increasing interference in territorial waters to attack
our ore traffic off the Norwegian coast."

And then Paragraph 3:
"The firm intention ofNorway to maintain her neutrality and to insure that Norway's
neutrality rul es be respected can be accepted as a fact."

Were you told that your diplomatic representative in Oslo was reporting that the
British had no intentions of landing!

Raeder: Yes, Dr. Bråuer, the Minister to Norway, heJd a compJetely wrong view.
He believed Foteign Minister Koht's assurances even though our naval attache kept re
porting that Koht was completely on the side of the British and his assurances were not to
be believed. At the same time, information had been received from Hagelin that the Nor
wegians were giving assurances on paper but they themselves had said that they were doing
that only as subterfuge and that they would continue to co-operate with the British. That
is contained in the documents which we have submitted.

Sir David Maxwell-Fy/e: Let us look at another document. Look at Document
Number D-8H. This is what your diplomatic representative in Sweden was saying at the
same time. That will be Exhibit Number GB-467, that is from your representative in Sweden
and you will notice that he quotes Foreign Minister Guenther of Sweden, as first of all
-about ten lines down, just after the name of "Weizsåcker," you will see:

"The Swedish Government had no reason at all to believe in an impending action
by the Western Powers against Scandinavia. On the contrary, on the strength of
all official reports and other information, they considered the situation lately to
be much calmer."

And then he says there is no prospect of a coup against Swedish ore. Then he goes on to
deal with Norway. Without being Anglophile, Guenther did not believe in a British act
of war against Norway either, but, of course, he could not speak of this with as much cer
taintyas with regard to Sweden. At any rate, however, the Norwegian Government, with
whom he was in close contact, was of the same opinion. And if you look two paragraphs
farther on, it says:

"In conclusion, Guenther requested me to report his statements to my government,
and repeated that the Swedish Government attached the greatest value to the German
Government not erroneously getting the impression of the existence of ciroumstan
ces which might evoke the possibiJity-he would not use the wordneceesity at all
-of special measures by Germany with regard to Scandinavia."

And then he says in the last paragraph that the Swedish Foreign Minister had probably
heard of the German preparations.

Now, would you look at Document Number D-845 which will be Exhibit Number
GB-468-that is the next day-from your diplomatic representative in Stockholm:

"Serious anxiety exists in Swedish miJitary and government cireles regarding possible
German military preventive measures in Seandinavia against the announced in
tensification of war measures by the Western Powers. Swedish and Norwegian mili
tary and government authorities consider it unlikely that military measures will
be taken against Seandinavia by the Western Powers. Press reports on this subject
by the Western Powers are attempting to provoke Germany."
That is from your military attache in Stockholm. Were you told about these reports

from Stockholm, were you told of that1
Raeder: I assume the Fiihrer told me this. But we had no reason at all to believe these

assurances because obviously, quite obviously, Sweden had considerable interst in our
not going to Norway, because Sweden believed that by so doing we would be able to exercise
pressure on Sweden also. That was what the British wanted, according to the information



308

we received later, Our minister was completely misinformed and as aresult was not informed
by us because it was known that he sided with Foreign Minister Koht. Our information
was so clear, so frequent and so unequivocal, that we could certainly carry out our landing
with a clear conscience and in fact this proved to be true. Therefore, there is no point in
discussing whether the order on the part of the British to land in Norway-it was Trond
heim, Stavanger and, I believed , Kristiansand-whether this order was given on 5 April.
On tbe 7th, during the night of the 7th to 8th, as the British reported in a wireless message ,
the mine-Iaying in Norwegian waters was compJeted by British ships and on the 7th, troops
were shipped on cruisers, the names of which I forget.

Therefore, this actually took place and my conception was correct and not Herr
Br åuer's who was dismissed immediately after this because he was a failure. Thereupon,
we carried out the landings on the strength of qnite positive information which we can
prove in detail. Sweden's action is thorougb1y understandable.

Sir David Maxwell-Fy/e: I am not going to argue with you although you ought to
know and I think you do know that there was no British order for an invasion at all; there
was an order for laying mines; but you took this course as I suggested, you, knowing quite
well that no British invasion was imminent, contrary to your own Chief of Operations,
Captain Fricke, and contrary to all the information from your diplornatic representatives
in Norway. Now, I want to come to another point with regard to Norway and then I am
finished with that. You told the Tribunal that in your view, using the enemy's colors was
a permissibie ruse de guerre so long as you stopped before you went into action. Do you
remember saying that1

Raeder: I did not understand.
Sir David Maxwell-Fy/e: Do you remember telling the Tribunal that morning that

using the enemy's colors 00 a warship was a permissibie ruse de guerre so long as you stopped
before you went into action. Do you remember saying that1

Raeder: Yes; of course, that is the principle which is absolutely recogoized in naval
warfare, that at the moment of firing you have to raise your own flag.

Sir David Maxwell-Fy/e: Are you telling the Tribunal that it is a recognized proce
dure in riaval warfare to use another country's colors in making an attack on a neutral coun
try, an unannounced attack on a neutral country? There was no war between you and Nor
way and there was no reason for there to be any ruse. You were at peace with Norway.
Are you saying that1

Raeder: It was all a question of pulling down the flag and raising the German flag
if we met the British, We did not want to fight with the Norwegians at all. It says some
where that we should first of all try to effect a peaceful occupation.

Sir David Maxwell-Fy/e: Can you give me a precedent even where the German Navy,
before this operation, had ever attacked a neutral country with which it was at peace,
using enemy colors! You tell 111e when you did it beforej

Raeder: I do not know. I eannot tell you whether any other navy did it. I have . . .
Sir David Maxwell-Fy/e: You can assume any other navy-I even ask-have you

ever done it?
Raeder: No, we have not done it and apart from that, we did not do it because on

8 April, we gave the order by wireless-and you know from our War Diary-that this
should not be done, so it is qnite useless to talk here about what might have been done
if it has not been done.

Si?' David Maxwell-Fy/e: I wanted to get clear Oll what your views on the permissi
bility of naval warfare were ...
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153.

Uddrag af referatet af afhøringen af admiral E. Schulte.Monting for

den internationale militærdomstol i Niirnberg.

22. maj 1946.

Afhøringen er foretaget af storadmiral Raeders forsvarer, dr, W. Siemers•

. . . Dr.Siemers: I now come to Norway. What were the reasons which induced Raeder,
ID September and October 1939, to consider a possibIe occupation of Norway1

SclLulte-Monting: The reasons were the reports which came from various sources
about alleged intentions of an occupation of Norway by the Allies. These reports came from
the fol1owing sources: First, Admiral Canaris, who was the chief of our intelligence service.
He reported to Raeder, in my presence, once a week, the information that had come in.
Secondly, the reports that came from the naval attache in Oslo, Korvettenkapitan Schreiber,
which indicated that rumors were increasing that the Allies intended to drag Seandinavia
into the war in order to prevent, if possible, the iron ore exports from Sweden to Germany.
We did not consider these reports altogether impossible, because, as documentary evidence
from the last World War proves, Churchill had seriously considered the occupation of Norway.

Dr. Siemers: Was there a further source for reports of that kind!
Schulte-Monting: Admiral Carls, the Commander-in-Chief of Group North, had

received similar reports which he passed on orally and in writing.
Dr. Siemers: Do you remember any details from these reports which you could

give us quite brieflyt
Schulte-Monting: Yes. There were reports concerning the presence of British air

crews in Oslo, allegedly posing as civilians. There were reports about Allied officers making
surveys of Norwegian bridges, viaducts, and tunnels all the way to the Swedish border,
which was taken as an indication that the transportation of heavy material and equipment
was planned. And last but not least there were reports about a secret mobilization of Swe
dish troops because of the alleged danger to the ore areas,

Dr. Siemers: ·What danger arose for Germany on account of thaM
Schulte-Monting: If Norway were to have been actually occupied, the conduet of

the war in the North Sea would have become almost impossible, and it would have been
very difficult in the Baltic Sea. The ore imports most probably would have been stopped.
The danger from the air would have become terrible for north Germany and the eastern
territeries. In the long run the North Sea and the Baltic would have been blocked completely,
which eventual1y would have led to the totalloss of the war.

Dr. Siemers: What did Admiral Raeder do on the basis of these considerations!
Schulte-Monting: He reported to Hitler about his misgivings and called his attention

to the dangers.
Dr. Siemers: When was that report made!
Schulte-MOnting: If I remember correctly, in the autumn of '39.
The President: Dr. Siemers, until the adjournment, will you go very slowly because,

owing to the power of the electrical recording being off, what is happening here in Court
is impossible to take and therefore we have to rely solely upon the shorthand notes which
cannot be checked back against the electrical recording. Do you understand1 Therefore
I want you to go rather more slowly than usual.

Dr. Siemers: When was the conference between Hitler and Raeder in which Raeder
for the first time pointed out these dangers?

Schulte-Monting: In October 1939.
Dr. Siemers: According to the War Diary that conference took place, which of course

you eannot remember offhand, on 10 October. At any rate you probably mean that con
ference.
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Schulte-Monting: Yes.
Dr. Siemers: Did Hitler then, as aresult of that conference, make a final deoisiont
Schulte-Monting: No, in no way at all.
Dr. Siemers: Did discussions about that subject then take place continually between

Hitler and Raeder]
Schulte-Monting: No. No further discussions along that line took place then until

perhaps the end ofthe year. Only when the reports which I mentioned before were received
in increasing numbers was that subject taken up again.

Dr. Siemers: Is it known to you that in December 1939 Quisling came to Berlin and
also talked with Raeder!

Schulte-Monting: Yes, that is known to me, and I took part in that meeting.
Dr. Siemers: What did Quisling tell Raeder!
Schulte-Monting: Quisling came on a recommendation from Rosenberg and said

he had important news of a military and political nature. He confirmed, more or less, the
things which we knew already.

Dr. Siemers: Were only the military dangers discussed in this couference?
Schulte-Monting: Only these things were discussed; the conference was very short.
Dr. Siemers: No political questions were disoussed?
Schulte-Monting: No, not at all.
Dr. Siemers: Do you know when Raeder met Quisling for the first time!
Schulte-M6nting: On the occasion of that visit.
Dr. Siemers: Did Raeder have at that time any close connections with Rosenberg?
Schulte-Monting: No, he knew him casually, having just seen him a few times.
Dr. Siemers: Had Rosenberg informed Raeder before about the relations between

Rosenberg and Quisling!
Schulte-Monting: No, not to my knowledge.
Dr. Siemers: What did Raeder do when Quisling confirmed the reports received

from Canaris and other sources!
Schulte-M6nting: As the things we suspected were confirmed from Norway, Raeder

considered this so serious that he went immediately to Hitler.
Dr. Siemers: Do you also know what he suggested to Hitled
Schulte-Monting: Hitler wanted to talk to Quisling himself.
Dr. Siemers: And that took place!
Schulte-Monting: Yes, it did.
Dr. Siemers: Was a final decision made then concerning Norway, in December 19391
Schulte-M6nting: No, Hitler directed that as a countermeasure theoretical prepa-

rations shouJd be made for a German landing in Norway. The order, the final order, as far
as I know was not given until March.

Dr. Siemers: Was the landing in Norway an untertakiug which you and Raeder
considered arisky one or was it considered absolutely safe to do s01

Schulte-Monting: No, Raeder and the gentlemen from the Naval Operations Staf!
and also the front commanders considered that undertaking very risky. I remember
Churchill's speech in Parliament when he said, after he had been questioned about that
matter, that he did not believe the German Navy would undertake that risk in face of the
British Navy.

Dr, Siemers: Do you know when Churchill made that statement, approximately?
Schulte-Moniing: I believe it was between 7 and 9 April.
t». Siemers: 19401
Schulte-Monting Yes, 1940.
Dr. Siemers: What was your estimate at the Naval Operations Staf! of the risks

of losses!
Schulte-Monting: Raeder had told Hitler that he would have to reckon on the possible

complete loss of the fleet, and that if the operations were carried out successfully he would
have to be prepared for the loss of about 30 percent of the forces used.



311

Dr. Siemers: And how much was lost!
Schulte-lJ!lonting: About 30 percent.
Dr. Siemers: In view of the risk of losing the entire fl.eet, was Raeder at first in favor

of that operation!
Schulte-Monting: No. Re considered a neutral attitude on the part of Norway as

much better than having to take this risk.
Dr. Siemers: The Prosecution have asserted that Raeder and the Naval Operations

Staff recommended the occupation of Norway out of the desire for fame and conquest.
Wbat do you say about that1

Bchulte-lJ!lonting: The desire for fame was not in Raeder's character. The plans for
operations which came from his desk bore the mark of bold daring, but aIso of thorough
planning. One does not work out plans to the minutest detail covering the distance from
German ports up to Narvik, which is about that from Nuremberg to Madrid, and ane does
not use the Navy against a superior British f1.eet fol' the sake of farne.

Raeder had told the Naval Operations Staff and the front commanders that he had
to carry out that operation against all the rules of warfare because there was a compelling
necessity to do so.

Dr. Siemers : Wben did the actual drafting of the military operation take place at
the Naval Operations Stam

Schulte-Monting: February 1940.
Dr. Siemers: During the period from December 1939 until March 1940 did you conto

Inue to receive reports from the sources you have mentioneds
Schulte-Monting: Yes.
Dr. Siemers: Did these later reports contain a clearer indication as to the place of

the landings, or did you not see the detaiIs about that1
Schulte-Monting: Yes, they covered the areas between Narvik via Bergen to Trond

heim, from Bergen to Oslo.
Dr. Siemers: Did Raeder-excuse me, I want to put the question differently: What

was the basis which Raeder suggested to Hitler for the relations between Germany and
Norway1

Schulte-lJ!lonting: To that I would like to ...
Dr. Siemers: Excuse me, I mean in the period after the operation was carried out

and Germany had occupied Norway.
Schulte-Monting: Raeder in speaking to Hitler advocated a polioy of peace. Re

suggested repeatedly that attempts should be made for peace with Norway. Re was in
agreement in that respect with the German Commender-in-Ohief in Norway, General
admiral Båhm, while Terboven, who was directing political matters, was of a somewhat
different opinion.

Dr. Siemers: Did serious conflicts arise in that respect between Terboven and his
civil administration on the one side, and Raeder and Bohm and his colleague, Korvetten
kapiti.i.n Schreiber, on the ether!

SchuUe-Monting: Yes, there were serions differences and quarreIs all the way up
the line to Hitler. Hitler at that time told Raeder that he could not make peace with Nor
way because of France . . .
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154.

Uddrag af referatet af afhøringen af general Jodl for den internationale
militærdomstol i Niirnberg.

5. juni 1946.

Afhoringen er foretaget ar general Jodls forsvarer, professor Franz Exner•

. . .Dr. Ezner: When did you first hear of a plan for a possible occupation of Norway?
Jodl: The Fiihrer first spoke to me-I think it was in mid-November 1939-at any

rate, a fairly long time after Grossadmiral Raeder had fust spoken to him, At that fust
conference, which I believe took place on 10 October, I had not yet heard of anything nor
did the Fiihrer give me any information. But in the middle of November he spoke to me
about it. I fust learned the details during the oral report made by the Commander-in-Chief
of the Navy, which took place on 12 November and at which I was present.

Dr. Eæner: In this connection I would draw your attention to Document C-64,
Exhibit GB-86, Page 46 of the Document Book.J) But I do not need to read it aloud. Volume I,
Page 46.

What was the Fiihrer's point of view?
Jodl: The general attitude of the Fiihrer at that time was - it is also established in

writing: "I am 110t at all interested in extending the theaters of war, but if the danger of
an occupation of Norway by England really exists and if that is true, then the situation
would be quite different."

Dr. Eæner: Was anything ordered at that time?
Jodl : Nothing was ordered at that time, but he merely instructed me to think this

problem over generally. The preliminary work, as has been proved by documents, began
on 27 January 1940.

Dr. Bæner: That may be seen from Document C-63, Exhibit GB-87.2)

Were you at that time of the opinion that the assurance given by Hitler in December
and October 1939 that Norwegian neutrality would be respected-were you of the opinion
that this assurance was given for the purpose of lulling Norway into a state of security,
as has been alleged by the Prosecution?

Jodl: That allegation eau be definitely refuted, and by means of a few dates which
I shall now enumerate. These assurances, these political assurances, were given by the
Fiihrer-or by the Reich Government, I do not know which-on 2 September and 6 October.
On 9 October the Fiibrer read and signed the famous memorandum known as Document
L-52 3) I do not know whether the Tribunal is aware of the faet that it is a personal memo
randum by the Fiihrer.

Dr. Exner: That is Document L-52, Exhibit USA-540. It is printed on Page 48, Vo
lume I, of my document book.

In this memorandum-for whom was the memorandum prepared?
Jodl: This memorandum, as I think is obvious from the document, went out to the

three Oommanders-in-Ohief and to the Chief of the High Command of the Armed Forces.
It was dictated word for word by the Fiihrer himself and was completed in 2 nights.

Dr. Eamer: I shall read Paragraph 2, printed Oll Page 48 of my Document Book:
"The Nordie States.
"Their neutrality, provided no completely unforeseen circumstances arise, may
be assumed also for the future. The continuation of German trade with these countries
appears possible, even if the war is of long duration."

Jodl: It is quite out of the question that the Fiihrer, in this extremely secret memo
randum, could have mentioned anything but his true purpose at that particular time.
That, however, is all the more comprehensible since it was not until l day later, namely
10 October, that Grossadmiral Raeder first mentioned these fears to the Fiihrer.
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Dr. Eæner: Was the occupation of Norway a very weighty decision for the leadership!
Jodl: It was a terribly weighty decision. To put it shortly-it meant gambling with

the entire German fleet. The result of it was that we had to defend a coastline of over 3,000
kilometers , and that meant that nearly 300,000 men were lying idle there. The decision,
therefore, depended on really reliable information that Norway was threatened by actual
danger. That is the reason why no definite date was fixed for this operation "Weseriibung,"
and the reason why I at a later date suggested that the forces for the Norway operation,
in case it became necessary, and for an attack in the West, should be completely separate
from each other.

Dr. Eamer: What were the reasons why the occupation had to be prepared in every
detail!

Jodl: The reasons are quite openly and definitely stated in the order of l March
1940 which is Document 0-1744) • • •

Dr. Exner: That is Exhibit GB-S9.
Jodl: Yes; we had to be prepared in any case.
The President: Is that Document 174-PS, or what!
Dr. Exner: It is not printed in my document book. It refers to a document which

the British Prosecution has submitted under Exhibit GB-S9.
The President: But 174 must mean something, must it not? The document said

Document 174.
Dr. Ezner: Document 0-174.
Mr. Roberts: My Lord, it is 0-174.
The President: 0-174. Very well.
Mr. Roberts: And it was put in by Mr. Elwyn Jones, in Document Book 3.
The President: Yes.
Dr. Eæner: Now, you say in your diary that the Fiihrer was searching for a justifi

cation. The meaning has already been explained here; but you yourself should know best
what the meaning is, since yon wrote it yourself. What does it meanj

Jodl: The Fiihrer said in those days, when I wrote it-not in a diary, but in my note
book, my memorandnm book-he said: "To carry out a decision of this kind I need absolu
tely reliable information with which I can really justify this decision before the world and
prove that it was necessary. I eannot ten, I only heard the following from Herr Quisling.. ."
And for this reason he kept the Intelligence Service in particular very busy at this time,
in order to get even more precise information for the Fiihrer about these many reperts
which we received . ..

Dr. Eamer: Now, Grossadmiral Raeder has explained the facts from which England's
plans could be deduced. Have you anything to add to that, or is the question settled?

Jodl: On the whole, Grossadmiral Raeder has already submitted all the information.
There is one thing which remaius in my memory and which is also written in my notebook.
That is the special insistence, quite openly advocated in the French press, that under all
circumstances Germany must be cut off from the Swedish ore supplies. Then came the mine
laying in Norwegian territorial waters; and then came the Altmark case which, according
to my study of internationallaw, was a flagrant breach of the agreement, ruling the rights
and duties of neutral states in naval warfare, and Articles l and 2 . . .

Dr. Eæner: Regarding thc :firsttwo points which the witness has mentioned, I should
like to draw attention to Document 1S09-PS-that is, his diary, Exhibit GB-SS, Page 53
of Volume I of my ccllection.") There is an entry on 10 March:

"The news about the Finnish-Russian negotiations is very gratifying from apolitical
point of view, The French press is furious about It, because it considers it necessary
to cut Germany off from Swedish ore."

And then the entry of 25 March :
"The English have begun to molest or to :fire on our merchantmen in Danish and
Norwegian territorial waters."
Now, please tell us what gave rise to the decision to attaok?

40
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Jodl: The Fiihrer's final decision was made on 2 April and was made on the basis
of two pieces of information. First, the reports from the Navy regarding repeated firing on
German merchant ships both in Norwegian and Danish territorial waters. Second, areport
from Canaris that British troops and transpor ts were lying in a state of readiuess in the
northern part of the English east coast.

Dr. Eamer: What would have been the consequences for us if England had got there
first!

Jodl: As to that I can refer to Groasadmiral Raeder's testimony, and can only say
that once Norway was in British hands the war would have been halflost for us. We would
have been strategically encircled on the northern flank and because of the weakness of our
fleet we would have been incapable of ever rectifying this again.

Dr. Eæner: Was indisputable proof found later that the British plan really existedj
Jodl: We captured the entire records of the British brigade which landed in Namsos

and in other places. We surprised and captured the British war cerrespondent Romilly
in Narvik, where he expected anything rather than the arrival of German ships, otherwise
he could have escaped capture. To the question what he wanted to report about the war
in peaceful Narvik he could not give us any information at all.

Later on we captured all the records of the French General Staff, a part of which
have already been presented by Admiral Raeder's counsel. Particularly instructive, and
of great interest to me, were the diaries carried by the English officers and some of the
noncommissioned officers whom we captured in Norway. At least they proved one thing,
namely, that all these troops had already been embarked and had been put ashore again
the moment our German fleet advanced towards Norway.

Dr. Eæner: I should like to refer again to two entrles in the diary, Page 54, Volume I
of my document book, the entry of 24 April and the entry of 26 April. There it says:

"Major Soltmann reports on the interrogation of the Englishmen and submits ad
ditional important documents, among them the secret Army list. At noon the first
prisoners arrived in Berlin. They are being interrogated in the Alexander Barracks
and confirm the authenticity of the orders. All the material is being handed over
to the Foreign Office."
In conclusiou, I also draw your attention again to Soltmann's interrogatory. It is

Document AJ, Number 4, Exhibit Jodl-57, which I now present; Page 173 of Volume II.
I need not read it aloud; I merely draw your attention to Soltmann's answers to questions
4 and 5.6)

Now, one last question about this Norwegian affair. The English representative of
the Prosecution has said that this shows how honorable the soldiers were who attaoked
Norway and then made use of lies and excuses. What do you say about this!

Jodl: The Prosecution has thereby placed a purely operational problem on the level
of soldierly or human honor. Until now that has never been the custom in this world, I
can only say that I neither attacked Norwegians, nor did I resort to lies or excuses. But
I did use all my strength to contribute to the success of an operation which I considered
absolutely necessary in order to forestalI a similar action on the part of the English. If
the seals of the arehives are ever broken, the rightness of my attitude will then be clearly
shown. But even if it were wrong, the honesty of my own subjective opinion at that time
eannot for that reason be changed in any way ...

l) Det omtalte dokument er ikke trykt i denne samling.
2) Det pågældende dokument er trykt som A. nr. 8.
3) Det omtalte dokument er ikke trykt i denne samling.
4) Det pågældende dokument er trykt som A. nr. 18.
5) Det pågældende dokument er trykt som A. nr. IO.
8) Det pågældende dokument er ikke trykt i denne samling.
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155.

Uddrag af referatet af afhøringen af general Jodl for den internationale

militærdomstol i Niirnberg.

6. juni 1946.

Afhøringen er foretaget af det hritiske medlem af anklagemyndigheden, G. D. Roherts .

.. .Mr. Roberts: Yery good. I pass from that now and I want to go to the various
campaigns in the West. Now, with regard to Norway, of course you knew that your country
had given its solemn word repeatedly to respect the integrity of Norway and Denmark,
did you not?

Jodl: I said yesterday, with reference to the two declarations of...
Mr. Roberts: Please answer my question, it is such a simple one.
Jodl: Yes, I believe, I recalled that at the time. I am quite sure.
M1·. Roberts: Yery good; and we know there was an assurance at the beginning ofthe

war to reassure all these western neutrals, and there was another assurance on the 6th of
October; and you say that in November Hitler decided to invade Denmark and Norway?

Jodl: Yes. I testmed as to that at length yesterday.
Mr. Roberts: I know you did. Please don't always say that. I have got to ask you

to go over the same ground from the other angle, you see. "Norway," as your speech said
-and I am quoting from Page 291 of Book 7- perhaps you had better give it to him
Page 11 of your notes ...

[Turning to the Tribunal.} It is in the middle, My Lord, under Paragraph 8:
"In the meantime we were confronted by a new and urgent problem: The occupation
of Norway and Denmark ...
"In the first place there was danger that England would seize Scandinavia and there
by, besides effecting a strategic encirclement from the north, would stop the import
of iron and nickel which W!l.S of such importance to us for war purposes. Secondly,
it was with the realization of our own maritime necessities" -"Notwendigkeiten"
-that is the word, isn't it-"Notwendigkeiten" ...
My Lord, that ought to be "necessary" and not "imperative"-"erforderten."
" ... which made it necessary for us to secure free access to the Atlantic by a number
of air and naval bases."
[Turning to the dejendant.] You wanted air bases aud U-boat bases, didn't you!
Jodl: MilitariJy they were tremendously important to UB, there is no doubt about

that; but the prerequisites to taking them, those were the reports which we had, the threat
to Norway.

Mr. Roberts: What I suggest to you, you see, is this: In this, like the case of the other
three Low Countries-in this case, you simply made an excuse. You thought England might
do something, although she had not done it for months, and you breached Norway's neu
trality at your own chosen time. Is that right1

Jodl: In order to answer that question "yes" Ol' "no", one would have to undertake
a very thorough study of all the historical documents on both our own and the other side.
Then one ean say if it is correct Ol' not. Before that has been decided, only a subjective
opinion exists. I have mine, and you have another.

Mr. Roberts: Yes. And I point out to you that it was Germany on every occasion
who violated the neutrality. The other countries, the Allies, did not.

Jodl: In the case of Norway, the English did that first in the case of the Altmark,
by laying mines and by firing upon German ships in Norwegian territorial waters. That
has been proved indisputably. There is no doubt about that.
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1I1r. Roberts: The Altmark, as you very well kuow, Witness, was not an oeeupation
at all; it was merely the aet of the British Nav}' in taking British priseners from a German
prison ship, and I imagine your Navy would have done the same ifthey had had the chance.
Wbat is the good of talking about the Alt11lark? It was not an occupation at all.

Jodl : But it was a violation of international law as far as Norwegian sovereignty
was concerned. You could only request that Norway do that, but you yourselves could
not carry out a combative action in Norwegian waters. I know the regulations in this
eonnection exactly.

Mr. Roberts: Why should you break your word to Norway and cause untold suffer
ing and misery to the inhabitants of that country because the British went into the territorial
waters and took out a few hundred prisoners! What is the logic of it? Why should the Nor
wegians suffer for it?

Jodl: You are just quoting one small example from the tremendously real pieture
of England's occupation, but there are hundreds of them.

Mr. Roberts: It is the example you quoted, Witness, not L I did not quote it.
Jodl: I can only say that we were under the definite subjective impression that we

carried through an enterprise, in the last second, for which British troops were already
embarked. If you can prove to me that is not true, I shall be extremely grateful to you.

M1·. Roberts: Well, now I am going to call your attention to the only outside evidence
that you have produced about that, beeause it was read rather hurriedly-quite rightly,
yesterday.

[Turning to the Tribunal.] My Lord , it is in Jodl 's Document Book 2, and it is Page
174.1) Well, My Lord, it begins at Page 174. My Lord, that is on the left-haud top corner.
Page 174 says that Albrecht Soltmann was an expert specialist, that he evaluated files
from the British landing brigade, and that he examined diaries. That is on the second
page, and the bottom of Page 175:

"The documents and statements by prisoners showed that a short time before our
landing in Norway the British invasion troops had been embarked on destroyers.
On the folIowing day they were again disembarked and remained in the vicinity
of the port of embarkation. They were then reembarked after the German invasion
of Norway for the second time and transported to Norway. What intention the Eng
lish pursued in the embarkation of their troops before our landings could not be deter
mined from the documents and from the statements of prisoners. Whether they int
ended to occupy Norway before our invasion could at that time only be conjectured,
because the priseners did not make any exact statements in tbis respect. The con
jectures are based on the special equipment of these British troops. Insofar as I
could evaluate the documents and statements furnished by prisoners they did not
contain proof of the English plans with regard to Norway."

And this is the next question:
"Have not tbe results of all documents and statements furnished by prisoners been
to the effect that in the invasion of Norway we arrived only just ahead ofthe English?
"Answer: Yes, the information in the documents and tbe statements furnished by
prisoners couJd be interpreted to mean that in our invasion we were just ahead
of the English. However, whether this was considered unmistakable evidence I
eannot judge."
And then they deal with French documents captured in a railway train. The witness

does not know anything about them.
[Tuming to the defendant.} That is pretty poor evidence, isn't it, on which Norway

was to be invaded, contrary to all the treaties and all the assurances?
Jodl: I quite agree with you on that; you are quite cerreet. But that is only because

Soltmann was unfortunately not the expert in this field, He was not even an officer of the
General Staff. I had forgotten that. We had further and quite different evidence which
lay before me on my desk; namely, all the commands carried by the English landing brigade.
They confirmed our assumptions absolutelyand definitely.

MT. Roberts: An invasion without any warning or any declaration of war?
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Jodl: That is a political question.
Mr. Roberts: You have told the Court yesterday what a stickler you were about

international law, how keen you were to see that international law was observed. You
knew that was against international law, didn't yout

Jodl: These matters were not in our regu1ations, but only the provisions which applied
to the Wehrmacht. The concept of an aggressive war was not found in any regulation. We
went only by the Geneva Convention and the Hague Land Warfare Regulations.

Mr. Roberts: I mean if an honorable German gives his word he keeps it, does he not?
He does not break his word without saying that he is going to depart from it, does he,
an honorable German~

Jodl: That seems to be a practice which is generally observed all over the world
when human beings work together, but not in the sphere of politics.

Mr. Roberts: If that is your code of honor, why is it not grossly dishonorable for Ger
many to break her word over and over and over again! Or would you rather not auswer
that quesbiont

Jodl: No, you would do hetter to put that question to the people who were respons
ible for German politics. . ..

1) Det omtalte dokument er ikke trykt i denne samling.

156.

Uddrag af sir Hartley Shawcross' anklagetale mod Hermann Goring m. H.

i den internationale militærdomstol i Niirnberg.;

26. juli 1946.

. . . Norway and Denmark were invaded. No kind of excuse, then or DOW, has been put
forward for the occupation of Denmark, but a strenuous attempt has been made in the
course of this Trial to suggest that Norway was invaded only because the Germans believed
that the Allies were about to take a similar step. Even if it were true, it would be no answer,
but the German documents completely dispose of the suggestion that it was for such a
reason that the Germans violated Norwegian neutrality.

Hitler, Goering and Raeder had agreed as carly as November 1934, and I quote
(Document Number C-190): "No war could be carried on if the Navy was not able to
safeguard the ore imports from Scandinavia."

Accordingly, as the European struggle drew near, a Non-Agression Pact was made
with Denmark on 31 May 1939 (Document Nnmber TC-24) following the mutual assurances
to both Norway and Denmark which had already been given a month earlier(Document
Number TC-30). At the outbreak of the war a further assurance was made to Norway
(Document Number TC-31), fol1owed by another on the 6th October (Document Number
TC-32). On the 6th September, 4 days after his assurance, Hitler was discussing with Raeder
the Scandinavian problem and his political intentions in regard to the Nordie States,
expressed in Admiral Assmann's diaryas: "- a north Germanic community with limited
sovereignty in close dependence on Germany."

On October 9th, three days after his most recent assurance, in his memorandum
for the information of Raeder, Goering and Keitel, Hitler was writing of the great danger
af the Allies blocking the exits for U-boats between Norway and the Shetlands and of the
consequent importance of "the creation of U-boat strongpoints outside these constricted
home bases." (Document Number L-52). Where outside the constricted home basis if not
in Norwayi
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It is significant that the very next day Doenitz submitted areport on the eom
parative advantages of the different Norwsgian basis (Document Number 0-5), having
discussed the matter with Raeder some six days before (Document Number 0-122). The
strategic advantages were apparent to all these men and the hollowness of the defense that
the invasion of Norway was decided upon beoanse it was believed that the Allies were
going to invade is completely exposed wheu yon consider the statement in Hitler's memo
randum preceding the passage I have just quoted that (Document Number L-52).

"Provided no compJetely unforeseen factors appear their neutrality in the future
is aIso to be assured. The continuation of German trade with these countries appears possibIe
even in a war of lang duration."

Hitler saw no threat from the Allies at that time.
Rosenberg and Goering's deputy, Koerner, had been in touch with Quisling aud

Hageliu as early as June and it is clear from Rosenberg's subsequent report that Hitler
had been kept fully informed (Document Number 004-PS). In December the time for
planning had arrived and the decision to prepare for invasion was accordingly taken at
a meeting between Hitler and Raeder. (Document Number 0-66). It was not lang before
Keitel and Jodl issued the necessary directives and in due course as necessary Goering,
Doenitz and Ribbentrop were involved.

On the 9th October, as I have alreadv said, Hitler was confident that there wonld
be no danger to the Nordie States from the Allies. All the alleged intelligence reports con
tain no information whieh comes within miles of justifying an anticipatory invasion based
-you might think it is laughable-on the doctrines of self-preservation. It is true that in
February 1940 Raeder pointed out to him that if England occupied Norway the whole
Swedish supply of ore to Germany would be endaugered (Document Number D-SS1),
but on the 26th March he advised that the Russo-Finnish confl.ict having ceased, the danger
of an Allied landing was no longer considered serious. Nonetheless he went on to suggest
that the German invasion, for which all the directives had been issued, should take place
at the next new moon, on the 7th April (Dooument Number R-81). It is interesting to note
that Raeder's own war diary signed by himself and his chief of staff operations records
a similar opinion four days earlier. If further evidence were needed to show that the actual
step was taken regardless of any risk of interference from the 'Vest, it is to be found in
telegrams from the German Ministers at both Oslo and Stockholm and from the German
military attache at Stockholm, advising the German Government that, far from being
worried over invasion by the British, the Scandinavian Governments were apprehensive
that it was the Germans who intended to invade (Documents Number D-843, D-844,
D-845). Perhaps Jodl's comment in his diary for March that Hitler "is still looking for
an excuse" (Document Number 1809-PS) with Raeder's lame explanation that this refers
to the text of the diplomatic note which would have to be sent and Ribbentrop's assertion
that he was informed of the invasion on1y a day or so before it was to take place are as
conolusive as anything else of the dishonesty of this defense. Once again all these men in
their different spheres were playing their appointed parts - notably, of course, Rosenberg,
who paved the way, Goering, Raeder, Keitel, Jodl and Ribbentrop who took the necessary
executive action. Not one of them protested: even Fritzsche's on1y defense is that he was not
told until a very late stage when he was as usuaJ required to broadoast. He does not suggest
that he protested. Once again, a completely ruthless invasion of two countries was under
taken in breach of every treaty and assurance, solely because it was strategicaIly desirable
to have Norwegian bases and to secure Scandinavian ore....
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157.

Uddrag af den internationale militærdomstols dom i Niirnberg l sagen mod

Hermann Goring m. H.

30. sept. 1946.

The Invasion of Denmark and Norway

The aggressive war against Poland was but the beginning. The aggression of Naz
Germany quickly spread from country to country. In point of time the first two countries
to suffer were Denmark and Norway.

On the 31st May 1939 a treaty of non-aggression was made between Germany
and Denmark, and signed by the defendant Ribbentrop. It was there solemnly stated that
the parties to the treaty were "fumly resolved to maintain peace between Denmark and
Germany under all circumstances." Nevertheless, Germany invaded Denmark on the 9th
April, 1940.

On the 2nd September 1939, after the outbreak of war with Poland, Germany sent.
a solemn assurance to Norway in these terms:

"The German Reich Government is determined in view of the friendly relations
which exist between Norway and Germany, under no circumstance to prejudice the in
violability and integrity of Norway , and to rcspect the territory of the Norwegian State.
In making this declaration the Reich Government naturally expects, on its side, that
Norway wiJl observe an unimpeachable neutrality towards the Reich and will not tolerate
any breaches of Norwegian neutrality by any third party which might occur. Should the
attitude of the Royal Norwegian Governrilent differ from this so that any such breach
of neutrality by a third party occurs, the Reich Government would then obviously be
compelJed to safeguard the interests of the Reich in such a way as the resulting situation
might dictate."

On the 9th April 1940, in pursuance of her plan of campaign, Norway was invaded
by Germany.

The idea of attacking Norway originated, it appears, with the defendants Raeder
and Rosenberg. On the 3rd October 1939 Raeder prepared a memorandum on the subject
of "gaining bases in Norway", and amongst the questions discussed was the question:
"Can bases be gained by military force against Norway's will, if it is impossible to carry
this out without fighting!" Despite this faet, three days later, further assurances were given
to Norway by Germany, which stated:

"Germany has never had any con:flicts of interest or even points of controversy
with the Northern States, and either has she any today."

Three days Iater again, the defendant Doenitz prepared a memorandum on the
same subject, namely, bases in Norway, and suggested the establishment of a base in Trond
heim with an alternative of supplying fuel in Narvik. At the same time the defendant
Raeder was in correspondence with Admiral Carls, who pointed out to him the importance
of an occupation of the Norwegian coast by Germany. On the 10th October Raeder reported
to Hitler the disadvantages to Germany which an occupation by the British would have.
In the months of October and November Raeder continued to work on the possible occu
pation of Norway, in conjunction with the "Rosenberg Organization". The "Rosenberg
Organization" was the Foreign Afiairs Bureau of the NSDAP, and Rosenberg as Reichs
leiter was in charge of it. Early in December, Quisling, the notorious Norwegian traitor,
visited Berlin and was seen by the defendants Rosenberg and Raeder. He put forward
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a plan for a coup d'etat in Norway. On the 12th December, the defendant Raeder and the
naval staf!', together with the defendants Keitel and Jodl, had a conference with Hitler,
when Raeder reported on his interview with Quisling, and set out Quisling's views. On
the 16th December Hitler himself interviewed Quisling on all these matters. In the report
of the activities of the Foreign Affairs Bureau of the NSDAP for the years 1933-1943,
under the heading of "Political preparations for the military occupation of Norway," it
is stated that at the interview with Quisling Hitler said that he would prefer Il. neutral
attitude on the part of Norway as well as the whole of Scandinavia, as he did not desire
to extend the theatre of war, Ol' to draw other nations into the conflict. If the enemy at
tempted to extend the war he would be compelled to guard himself against that under
taking; he promised Quisling financial support, and assigned to a special military staff
the exarnination of the military questions involved.

On the 27th January 1940 a memorandum was prepared by the defendant Keitel
regarding the plans for the invasion of Norway. On the 28th February 1940 the defendant
J"odl entered in his diary:

"I proposed fust to the Chief of OKW and then to the Fuehrer thar "Case Yellow"
(that is the operation against the Netherlands) and Weser Exercise (that is the operation
against Norway and Denmark) must be prepared in such a way that they wiII be inde
pendent of one another as regards both time and forces employed."

On the 1st March Hitler issued a directive regarding the Weser Exercise which
contained the words:

"The development of the situation in Seandinavia requires the making of all pre
parations for the occupation of Denmark and Norway by a part of the German Armed
Forces. This operation should prevent British encroachment on Seandinavia and the Baltic;
further, it should guarantee our ore base in Sweden and give our Navy and Air Force a
wider start line against Britain. . . .. The crossing of the Danish border and the landings
in Norway must take place simultaneously ..... It is most important that the Scandinavian
States as well as the Western opponents should be taken by surprise by our measures."

On the 24th March the naval operation orders for the Weser Exercise were issued,
and on the 30th March the defendant Doenitz as Commander-in-Chief of U-boats issued
his operational order for the occupation of Denmark and Norway. On the 9th April 1940
the German forces invaded Norway and Denmark.

From this narrative it is clear that as early as October 1939 the question of invading
Norway was under consideration. The defense that has been made here is that Germany
was compelled to attack Norway to forestall an Allied invasion, and her action was there
fore preventive.

It must be remembered that preventive action in foreign territory is justified only
in case of "an instant and overwhelming necessity for self-defense, leaving no choice of
means, and no moment of deliberation." (The Caroline Case, Moore's Digest of International
Law II, 412). How widely the view was held in influential German cireles that the Allies
intended to occupy Norway eannot be determined with exactitude. Quisling asserted that
the Allies would intervene in Norway with the tacit consent of the Norwegian Government.
The German Legation at Oslo disagreed with this view, although the Naval Attache at
that Legation shared it.

The War Diary of the German Naval Operations Staff for January 13th 1940 stated
that the Chief of the Naval Operations Staff thought that the most favourable solution
would be the maintenance of the neutral ity of Norway, but he harbored the firm con
vietion that England intended to occupy Norway in the near future relying on the tacit
agreement of the Nonvegian Government.

The directive of Hitler issued on March 1st 1940 for the attack on Denmark and
Norway stated that the operation "should prevent British encroachment on Seandinavia
and the Baltic. "

It is, however, to be remembered that the defendant Raeder's memorandum of the
3rd October 1939 makes no reference to forestalling the Allies, but is based upon "the aim
of improving our strategical and operational position."
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The memorandum itself is headed "Gaining of Bases in Norway". The same obser
vation applies 1nutatis 1nutandis to the memorandum of the defendant Doenitz of October
9th 1939.

Furthermore, on the 13th March the defendant Jodl recorded in his diary:
"Fuehrer does not give order yet for 'W' (Weser Exercise). He is stilllooking for

an excuse."

On the 14th March 1940 he again wrote:

"Fuehrer has not yet decided what reasons to give for 'Weser Exercise'."

On the 21st March 1940 he recorded the misgivings of Task Force XXI about the
long interval between taking up readiness positions and the close of the diplomatic negoti
ations, and added:

"Fuehrer rejeeta anyearlier negotiations, as otherwise calls for help go out to Eng
land and America. If resistance is put up it must be ruthlessly broken. "

On April 2nd he records that all the preparations are completed; on April 4th the
Naval Operational Order was issued; and on the 9th April, the invasion was begun.

From all this it is clear that when the plans for an attack on Norway were being
made, they were not made for the purpose of forestalling an imminent Allied landing, but,
at the most, that they might prevent an Allied occupation at some future date.

When the final orders for the German invasion of Norway were given, the diary
of the Naval Operations Staff for March 23rd 1940 records:

"A mass encroachment by the English into Norwegian territorial waters .... .is not
to be expected at the present time."

And Admiral Assmann's entry for March 26th says:
"British landing in Norway not considered serious."

Documents which were subsequentJy captured by the Germans are relied on to
show that the Allied plan to occupy harbors and airports in Western Norway was a de
finite plan, although in all points considerably behind the German plans under which the
invasion was actually carried out. These documents indicate that an altered plan had been
finally agreed upon on March 20th 1940, that a convoy should leave England on April 5th,
and that mining in Norwegian waters would begin the same day; and that on April 5th
the sailing time had been postponed until April 8th. But these plans were not the cause
of the German invasion of Norway. Norway was occupied by Germany to afford her bases
from which a more effective attack on England and France might be made, pursuant to
plans prepared long in advance of the Allied plans which are now relied on to support the
argument of self-defense.

It was further argued that Germany alone could decide, in accordance with the
reservations made by many of the signatory powers at the time of the conelnaion of the
Briand-Kellogg Pact, whether preventive action was a necessity, and that in making her
decision her judgment was conclusive. But whether action taken under the cJaim of self
defense was in fact aggressive or defensive mnst ultimately be subject to investigation and
adjudication if international law is ever to be enforced.

No suggestion is made by the defendants that there was any plan by any belligerent.
other than Germany, to occupy Denmark. No excuse for that aggression has ever been
offered.

As the German armies entered Norway and Denmark, German memoranda were
handed to the Norwegian and Danish Governments which gave the assurance that the
German troops did not come as enemies, that they did not intend to make use of the points
occupied by German troops as bases for operations against England, as long as they were
not forced to do so by measures taken by England and France, and that they had come
to proteet the North against the proposed occupation of Norwegian streng-points by Eng
lish-French forces.
41
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The memoranda added that Germany had no intention of infriging the territorial
integrity and political independence of the Kingdom of Norway then or in the future.
Nevertheless, on the 3rd of June 1940, a German naval memorandum discussed the use
to be made of Norway and Denmark, and put forward one solution for consideration, that
the territories of Denmark and Norway acquired during the course of the war should con
tinue to be occupied and organized so that they could in the future be considered as German
possesaions.

In the light of all the available evidence it is impossible to accept the contention
that the invasions of Denmark and Norway were defensive, and in the opinion of the Tri
bunal they were aets of aggressive war.
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l.
Uddrag af marinens overkommandos krigsdagbog.

3. okt. 1939.

5) Chefen for søkrigsledelsen anser det for nødvendigt snarest muligt at gøre
Føreren bekendt med søkrigsledelsens overvejelser vedrørende mulighederne for en udvidelse
af operationsbasis mod nord. Det må undersøges, om der under fælles tryk fra Ruslands
og Tysklands side er mulighed for med en principiel forbedring af vor strategiske og opera
tive situation for øje at opnå støttepunkter i Norge. Følgende spørgsmål må undersøges:

a) Hvilke steder i Norge kommer i betragtning som støttepunkter?

b) Kan oprettelsen af disse støttepunkter, såfremt dette ikke er muligt uden kamp, gen
nemtvinges med militærmagt mod Norges vilje!

c) Hvordan er forsvarsmulighederne efter okkupationen!

cl) Må havnene udbygges fuldstændigt som støttepunkter, eller byder de eventuelt som
forsyningsbaser alene afgørende fordele! (Den øverstkommanderende for undervands
bådene anser sådanne havne for yderst værdifulde allerede som udrustnings- og for
syningsbaser til kortvarigt anløb for undervandsbådene, der opererer i Atlanterhavet).

e) Hvilke afgørende fordele ville oprettelsen af et støttepunkt i det nordlige Danmark,
f. eks. Skagen, have for søkrigsførelsenl .. ,

2.

Original betænkning fra admiral Donitz angående oprettelsen

af maritimt støttepunkt i Norge.
9. okt. 1939.

Hemmelig kommandosag - Chef-sag - Kun gennem officer!

DEN ØVERSTKO~DERENDE

FORUNDERVANDSB!DENE
OPERATIONSAFDELINGEN

Gkdos 240 Ohefs.

Til

JVilhelmshaven, den 9. 10. a9.

krigsmarinens overkommando, 1. a/d., sokrigsledelsen.

.4ng. : Støttepunkt i Norge.
Ingen skriftlig reference.

r. Forudsætninger:
a) Beliggenhed udenfor strædet mellem Shetlandsøerne og Norge.
b) Isfrihed.
c) Jernbaneforbindelse.
Under disse forudsætninger kommer kun Trondheim eller Narvik i betragtning.
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II. Fordele og ulemper:

1) Trondheim:
Fordele:

a) Beliggenhed inde i fjorden i ly for artilleriangreb fra søen.
b) Dybt vand foran indsejlingerne - vanskelig at afspærre ved fjendtlige

mineudlægninger.
c) Flere ind- og udløbsveje.
d) Beskyttet øvelses- og indsejlingsområde umiddelbart foran havnen.
e) Sydlig beliggenhed, d. v. s. hurtigere forbindelse til Tyskland, bedre

klimaforhold, kortere marchrute til Atlanterhavet.
f) Havnebassiner, der ifølge "Nordsøhåndbogen" og opgivelser fra krigs

marinekontoret i Hamburg er egnede for ubåde.
g) Nogle industrianlæg, som letter udbygningen af reparations- og forsy

ningsanlæg.

Ulemper:
Ringe afstand fra det engelske luftvåbens baser - fare for luftangreb.

2.) Narvik:
Fordele:

a), b), c), d): Samme forhold som Trondheim.
e) Større afstand fra de engelske baser - ringere fare for luftangreb.

Ulemper:
a) Nordlig beliggenhed - lang forbindelsesvej til Tyskland, ugunstigere

klimaforhold, lang vej til Atlanterhavet.
b) Jernbaneforbindelse kun til Østersøen - Botniske Bugt ikke isfri.
c) Ingen havnebassiner, kajanlæg kun langs med bugten.
d) Kun få industrianlæg.

Trondheim er derfor den gunstigste plads.

III. Der foreslås derfor :
1.) Oprettelse af et støttepunkt i Trondheim med:

a) Anlæg for forsyning med olie, komprimeret luft, ilt og proviant.
b) Anlæg for reparation i form af de efter et togt normalt forekommende

overhalingsarbejder.
c) Gode indkvarteringsmuligheder for ubådsbesætninger.
d) Luftværnsskyts, kystbatterier, patrulje- og minestrygerenheder."

2.) Indretning af forsyningsanlæg for olie i Narvik som nødhjælp.')

Donitz.

l) Udfor stk. III er i marginen med admiral Schniewinds (?) hånd tilføjet nogle håndskrevne bemærk
ninger, der er meget vanskelige at læse. Dog synes der at stå i hvert fald følgende: A II skal under
soqe, hvorledes det forholder sig med det/e. ~edellunder er tilføjet: A II kan. ikke give nogen op
lysning. Derefter følger som punkt 2: N N har til opgave at lade de under punkt III opforte
sporgsmål usulersoqe af en ubåd, der gå?' fil Trondheim , og at afgive beretning herom. til SKL. V.
Notatet. er underskrevet : S. 6/5,
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3.

Referat af storadmiral Raeders forhandling med rigskansler

Adolf Hitler om oprettelsen af haser i Norge.

10. okt. 1939.

Marinens øverstkommanderendes rapport til Føreren den 10. oktober 1939 kl. 17.00•

. . . . .Marinens øverstkommanderende fremh æver den betydning, som det ville have for
ubådskrigen at skaffe sig støttepunkter på den norske kyst, f. eks. Trondheim, ved hjælp af
russisk tryk.

Føreren vil overveje denne sag.

sign. e Raeder.

kontrasign. . Åssmann.

4.

Uddrag af marinens overkommandos krigSdaghog.

10. okt. 1939-1940.

Weseriibung.

10. oktober 1939. Under et besøg hos Føreren omtaler marinens øverstkommanderende
fo~ første gang Norges betydning for krigsførelsen til søs og i luften. Føreren agter at over
veJe sagen.
12. december 1939. Føreren modtog Q[uisling] og H[agelin].

Påfølgende direktiver til værnemagtens overkommando til at gennemtænke sagen.
Marinens øverstkommanderende har sat en redegørelse i arbejde, som vil være færdig i
januar. Angående denne redegørelse : Kommandør Krancke, Weseriibung.

I den følgende tid opretholdt H[agelin] kontakt med stabschefen for marinens over
kommando. Hans hensigt var at udvikle Q[uisling]-partiet i det øjemed at sætte det i
stand til at foretage et kup og give marinens overkommando meddelelser om den politiske
udvikling i Norge og om militære spørgsmål. Han pressede på for at opnå en almindelig
fremskyndelse af forberedelserne, men anså det for nødvendigt først at udvide organisatio
nen. Den hjælp, som han havde fået løfte om i form af penge og kul, blev kun meget lang
somt iværksat og kom i små portioner, og han klagede gentagne gange herover. Først i
slutningen af marts mente Q[uisling], at kuppet (aktionen) hastede så stærkt, at udvidelsen
af hans organisation ikke kunne vente. H[agelin]s militære råd som videregivet til værne
magtens overkommando.
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5.

Referat af forhandling mellem storadmiral Raeder og Quisling-H agelin.

11. dec. 1939.

Referat af mode den Il. december 1939, kl. 12.00.

Hr. H. og hr. Q. (skriver: direktør Hagelin og Quisling) aflagde besøg hos marinens
øverstkommanderende.

Q[uisling] udtalte, at England ikke har afgivet den ønskede neutralitetserklæring
overfor Norge i lighed med den til de andre skandinaviske lande afgivne erklæring, og efter
de foreliggende oplysninger og iagttagelser at dømme agter England ikke at respektere Nor
ges neutralitet under krigen. Den britiske regering afgav først den ønskede erklæring, efter at
Quisling havde presset hårdt på i stortinget. Alligevel har den nuværende norske regering
underskrevet en hemmelig overenskomst med Storbritannien, hvorefter en britisk invasion
i Norge kan ske med norsk samtykke, såfremt Norge indblandes i krig med en af stormag
terne. Landgang er planlagt i nærheden af Stavanger, og Christianssand er bragt i forslag
som eventuelt britisk støttepunkt. Den nuværende norske regering samt stortinget og hele
udenrigspolitikken kontroleres af den velkendte jøde Hambro, der er en nær ven af Hore
Belisha. I nogen tid er det norske folks sympati bevidst blevet ført i proengelsk antitysk
retning, og hele den norske presse står under engelsk kontrol. Hambro misbruger sin stilling
og forsøger ved hjælp af talrige britiske agenter at bringe Norge ind under britisk ind
flydelse eller i et fuldstændigt afhængighedsforhold til England. Den norske politiks ind
flydelse føles stærkt i de øvrige skandinaviske lande (Sverige, Danmark og Finland).
Disse lande er ligeledes fuldstændig på det rene med, at den, der besætter Norge, har
nøglestillingen til hele handelen i Østersøen og Vesterhavet. Der blev givet en udførlig
fremstilling af de farer, som en britisk besættelse af Norge medfører for Tyskland. (Eksem
pel: Rhinens og Elbens mundinger flankeres af vestmagterne). Østersøen udvikler sig til
en krigsskueplads, hvor Tyskland ikke længere vil være i stand til at udøve sin handel
uforstyrret.

Alle norske patrioter føler sig stærkt foruroliget over den russiske fremrykning i
Finland. Der ventes yderligere tryk på de skandinaviske lande. Man er klar over, at Tyskland
ikke i øjeblikket kan foretage sig noget for at imødegå den russiske fremrykning, men man
ønsker alligevel at hindre Rusland i at vinde yderligere indflydelse i Skandinavien. Hambro
og hans tilhængere tror, at de kan gøre dette ved Englands hjælp. Det nationale parti
ønsker imidlertid ikke at komme i konflikt med Tyskland, fordi Storbritannien erhverver
et fodfæste i Norge. Det nationale parti ønskede derfor at foregribe et eventuelt britisk
skridt i denne retning ved at stille de nødvendige støttepunkter til rådighed for den tyske
værnemagt. I hele kystområdet er mænd i betydningsfulde stillinger (jernbaner, post
væsenet, telefon og telegraf) allerede underkøbt i dette øjemed. En ændring i den tyske
holdning overfor Norges politik er imidlertid absolut påkrævet. Månedlange forhandlinger
med rigsleder Rosenberg har ikke ført til de ønskede resultater (akkrediterede diplomaters
uduelighed).

Q[uisling] og H[agelin] udtalte, at formålet med dette besøg var at skabe et klart
forhold til Tyskland i fremtiden. Fra IO. januar vil den nuværende regering og stortinget
ikke længere være lovlige. Der foreligger mulighed for en politisk revolution, i hvilken
det nationale parti sandsynligvis ikke ville forholde sig passivt. Der ønskes afholdt møder
til drøftelse af fælles optræden, overførsel af tropper til Oslo o. s. v. og eventuelt nedlæggelse
af beskyttelsesminefelter. Amtsleiter Scheidt ønskedes som fortrolig agent.

Marinens øverstkommanderende gik ind på at drøfte sagen med Føreren og give
Q[uisling] og H[agelin] meddelelse om resultaterne af mødet.

Det tilfredsstillende resultat af dette møde blev refereret til Hitler under middags
oversigtsmødet den følgende dag, 12. december.
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6.
Referat af forhandling mellem rigskansler Adolf Hitler

n · "' "

og storadmiral Raeder angående Norge.

12. dec. 1939.

Marinens øverstkommanderendes rapport til Føreren den 12. december 1939
kl. 12 middag.

[Tilstedeuærende: generaloberst Keitel , generalmajor Jodl, orlogskaptajn v. Puttkammer).

Ang.: Norge.

l) Marinens øverstkommanderende har modtaget begge de herrerQ[uisling] og H[agelin].
Q[uisling], tidligere krigsminister, fører for det nationale parti, gør et pålideligt indtryk og
meddeler: Stemningen i N[orge] meget stærkt indstillet mod Tyskland, på grund af kon
flikten mellem Finland og Rusland i endnu højere grad end hidtil. Englands indflydelse me
get stor, især gennem stortingspræsident Hambro (jøde og ven af Hore Belisha), der for
tiden er almægtig i N[orge]. Efter Q[uisling]s overbevisning eksisterer der aftale mellem
England og N[orge] vedrørende eventuel besættelse af N[orge]. Så ville også Sverige vende
sig imod Tyskland. Faren for engelsk besættelse af N[orge] meget truende: mulig i nær
fremtid. Fra Il. januar 1940 er stortinget og dermed N[orge]s regering illegal, da stortinget
i strid med forfatningen selv har vedtaget at blive siddende et år til. Dette ville kunne danne
påskud til en politisk omvæltning. Q[uisling] har gode forbindelser med officerer i den
n[orske] hær og har tilhængere på vigtige pladser og i vigtige stillinger (f. eks. jernbanen).
Q[uisling] er villig til i givet fald at overtage regeringen og kalde Tyskland til hjælp.
Q[uisling] er endvidere villig til at forhandle med den tyske værnemagt om forberedeleer
af militær art.

Marinens øverstkommanderende påpeger, at man ved sådanne tilbud aldrig kan vide,
hvor meget-) de pågældende ville fremme egne partiformål, og hvorvidt Tysklands interesser
lå dem på hjerte. Forsigtighed derfor nødvendig. Det måtte være udelukket, at N[orge]
faldt i E[nglands] hænder, det kunne være afgørende for krigen; thi da ville også Sverige
være fuldstændig under engelsk indflydelse, og krigen ville vel sagtens blive udvidet til
Østersøen, hvorved den tyske marine ville blive helt afskåret fra at gennemføre krigen i
Atlanterhavet og Nordsøen. Også Føreren betegnede tanken om en engelsk besættelse af
N[orge] som uudholdelig. Marinens øverstkommanderende henviste til, at en tysk besæt
telse af støttepunkter på N[orge]s kyst naturligvis ville fremkalde stærk eng[elsk] modak
tion for at standse malmtransporten fra Narvik, og at dette ville bevirke en stærk over
vandskrigsførelse ved N[orge]s kyst, en krigsførelse, som den tyske marine hidtil i læng
den ikke havde vist sig voksen. Dette var et svagt punkt ved en besættelse.

Føreren overvejede personligt at tale med Q[uisling] for at danne sig et indtryk a f
ham; han ville først tale med rigsleder Rosenberg igen, da denne gennem lang tid hal' kendt
Q[uisling].

Marinens øverstkommanderende foreslår: Såfremt Føreren får et gunstigt indtryk,
skulle værnemagtens overkommando have tilladelse til at træffe aftale med Q[uisling] om
planer til forberedelse og gennemførelse af besættelsen:

a) ad fredelig vej - d. v. s. N[orge] anmoder den tyske værnemagt om hjælp - eller
b) med magt.t)
2) Marinens øverstkommanderende anbefaler ellers") klare linier i forholdet til den russisk

finske konflikt : Ingen understøttelse af Finland gennem våbenleverancer (via det upå
lidelige Sverige). Cbefen for værnemagtens overkommando erklærer, at det er meddelt
det svenske udenrigsministerium, at der kun ville blive leveret våben til Sverige,
såfremt regeringen skriftlig vilJe erklære, at de kun ville blive benyttet til udrustning
af den svenske værnemagt.

Marinens øverstkommanderende anbefaler på den anden side imødekommenhed
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overfor Rusland, f. eks. med hensyn til olieforsyningerne til ubådene, da Rusland i
praksis også bød os fordele, f. eks. tilbageholdelsen af fremmede dampere i Murmansk
indtil 3 dage efter "Bremen"s afsejling.

Føreren er indforstået med begge punkter.

Raeder.

l) Rettet til: hvorvidt.
2) Med håndskrift er herefter tilføjet: Føreren er indforstået.
3) Rettet til: endnu.

7.

Uddrag af major Deyhles krigsdagbog.

Jan.-april 1940.

. . . 13) Medio januar 1940:
I de forløbne uger er de af os overvejede tidspunkter for angrebet på vestfronten

blevet kendt i Belgien og Holland. Grunden hertil kan ikke konstateres, formentlig er hoved
årsagen den lange tid, der hengår før angrebet (ordre udstedt 7 dage før).

For bedre at bevare overraskelsesmomentet med hensyn til tidspunktet for angrebet
befaler Føreren derfor, at opmarchen skal ændres.

Den tanke, at afgørelsen af angrebet skal opnås ved et gennembrud gennem den
sydlige del af Belgien (altså det samlede angrebs tyngdepunkt på venstre Høj l), udformes
stadig kraftigere af Føreren. Der gives ordre til besættelse af hele Holland. Til dette formål
må også 7. luftdivision indsættes. Der gives ordre til omfangsrige skinmanøvrer. Alarm
beredskabet opretholdes.

Føreren fatter beslutning om at udnytte dansk. og norsk territorium i den tyske krigs
førelse.

Føreren overvejer, hvilke muligheder der er for yderligere nyopstillinger. Der be
fales derpå opstilling af divisionerne i 7. og 8. bølge.

14) Februar/marts 1940:
Den usædvanlig strenge vinter vanskeliggør enhver militær operation i den grad ,

at en virkningsfuld indsats af vore overlegne kampmidler ikke synes mulig. Såfremt situa
tionens udvikling tillader det, anser Føreren derfor til trods for de mange ulemper (udbyg
ning af fjendens grænsebefæstninger, opstilling af yderligere divisioner især hos englæn
derne m. v.) en opsættelse af angrebet på vestfronten til foråret for uomgængelig nødvendig.
Norgesoperationen kan i det hele taget først gennemføres, når isen i den vestlige del af
Østersøen er brudt op; det er at håbe, at vestmagterne ikke opfatter den gunstige situation
og udnytter vor ugunstige stilling til en besættelse af Norge med deres stridskræfter.

Tiden indtil operationernes indledning udnyttes i enhver henseende. Angrebet på
vestfronten forberedes til de mindste enkeltheder, alt forhåndenværende skyts samles, og
østfronten blottes i vid udstrækning for tropper.

Med hensyn til Norge bestemmer Føreren, at styrken af de stridskræfter, der skal
sættes ind her, på forhånd må ansættes så stor, at et tilbageslag ikke kan indtræde.
15) April 1940:

Den første dag, issituationen tillader det, den 9. april, gennemføres aktionen mod
Danmark/Norge. Vi kommer fjenden nogle få timer i forkøbet. Efter at det er mislykkedes
at overraske den norske regering og dermed sandsynligvis undgå modstand (torpederingen
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af en troppetransportdamper den 8. april fremkalder forsvarsforholdsregler i Norge. Derfor
uventet stærk modstand i Oslo, desuden forsinkes luftlanding i Oslo på grund af vejret),
må Norge besættes med magt.

Føreren understreger som særlig vigtigt:

a) Hurtigst muligt etablering af forbindelse Oslo-Trondheim over land,
b) hurtigst muligt etablering af forbindelse Oslo-vestkysten over land,
c) erobring af lufthavne, særlig ved Trondheim og på vestkysten,
d) opbygning af kystforsvaret i de vigtigste havne,
e) forstærkning af styrkerne ved Trondheim, forhindring af, at englænderne og fransk

mændene sætter sig fast ved Åndalsnes og Namsos.
f) sikker og permanent forbindelse over havet for transport af forsyninger fra henholdsvis

Tyskland og Danmark til Norge.
Frygten for, at Narvik ikke skulle kunne holdes og derfor måtte opgives - de for
Narvik bestemte dampere med skyts og luftværnskanoner er ikke ankommet 
forlader kun Føreren lidt efter lidt. '"

8.

Ordre fra general Keitel angående studie "N".

29. jan. 1940.

Hemmelig kommandosag - Chel-sag - Kun gennem officer.

CHEFEN FOR
VÆRNEMAGTENS OVERKO~~DO

Nr. 22045/40 g. K. Ohefs. WFA/Abt. L

Ang. : Studie "N".
Ref.: 22039/40 g. K. Chefs. WFA/Abt. L (I) af 23. 1. 1940.

Berlin, den 29. januar 40.

5 eksemplarer
2. eksemplar

Føreren og værnemagtens Øverstkommanderende ønsker, at der arbejdes videre
med studie "N" under hans personlige og direkte ledelse og i snævreste sammenhæng med
hele krigsførelsen. Af denne grund har Føreren beordret mig til at overtage ledelsen af alle
yderligere forarbejder.l)

Til gennemførelsen heraf oprettes der under værnemagtens overkommando en ar
bejdsstab, der samtidig skal danne kernen i den operationsstab, der senere skal oprettes.

J eg anmoder overkommandoen for de enkelte dele af værnemagten om til denne
stab at udpege hver en som la egnet officer, der såvidt muligt også er skolet i organisations
og forsyningsspørgsmål. Efterretningstjenestens udenlandske afdeling afgiver Io, WFA den
transportsagkyndige, l officer til behandling af spørgsmål vedrørende signaltjenesten og l
officer til behandling af almindelige spørgsmål vedrørende den territoriale administration.

Tidspunktet for stabens første sammentræden vil senere blive meddelt.
AI yderlige behandling af denne sag vil ske under stikordet "Weseriibung".

Keite).

l) I marginen findes følgende håndskrevne notits: Referat : M.K.A. har fået besked 0fJ over/ager ud
pegningen af officeren (formodentlig kommandor Krancke). le/G. 29/1"
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9.

Direktiver fra rigskansler Adolf Hitler vedrørende forberedelsen af besættelsen

af ikke-tyske områder.

Jan. 1940.

FØREREN
OG VÆRNEMAGTENS ØVERSTKOMMANDERENDE

Ang.: Forberedelser til besættelse
af territorier udenfor Tyskland.

Berlin, den . januar 1940

Afskrift.

Kravet om' ubetinget hemmeligholdelse nødvendiggør, at kredsen af personer og
kontorer, der er beskæftiget med forberedelsen af militære operationer, begrænses mest
muligt. Alle ikke ubetinget nødvendige forberedende arbejder for påtænkte operationer
og for den på dette grundlag forventede besættelse af landområder udenfor Tyskland må
udsættes for at opnå en begrænsning afmedarbejderkredsen indtil operationernes begyndelse.

Jeg forbyder derfor alle kontorer, som ikke henhører under værnemagten, uden min
udtrykkelige instruks at beskæftige sig med forberedende arbejder for militære operationer
eller for besættelsen af landområder udenfor Tyskland. Såfremt et kontors medvirken ved
sådanne arbejder bliver uundgåelig, vil jeg gennem værnemagtens overkommando give
nøje formulerede ordrer herom og lade mig forelægge navnene på de embedsmænd, der skal
beskæftige sig med disse arbejder.

Forberedende arbejder af denne art, der måtte være påbegyndt uden min ordre,
skal straks indstilles.

.Til
Førerens stedfortræder
de øverste rigsmyndigheder
rigsføreren for SS og chefen for det tyske politi.

IO.

Uddrag af general Jodls dagbog.

5. Ceb.-9. april 1940.

2 eksemplarer
2. eksemplar

General Jodls (WFA) dagbog omfattende tiden l. 2.-26. 5. 1940.

.. .5.2.: "Weseriibung"s specialstab træder sammen, modtages og instrueres af chefen
for værnemagtens overkommando.

Repræsentant for luftvåbnet mangler endnu....
19.2.: Føreren ilde berørt over Graf Spee-folkenes optræden på .,Altmark". Ingen mod
stand, ingen engelske tab.
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Føreren trænger stærkt på med hensyn til forberedelserne til Weseriibung. Ud
rustning af dampere. Tropper til disposition.

Vil tale med arbejdsstaben.
J eg foreslår at vælge en af de nye kommanderende generaler med stab til fører

for at få forarbejderne påbegyndt. Føreren er indforstået.
Hærens øverstkommanderende afgiver rapport vedrørende organisationsspørgsmål.

20.2: Konference og overvejelser, hvorledes Weseriibung skal gennemføres. Udrustningen
skal indskibes før hæren. Mgørelse vedrørende formationerne afhængig af udrustningen.
KI. 15: .Konference herom mellem general Fromm og chefen for værnemagtens overkom
mando. Det er hensigten at tage 2 divisioner med czekiske våben som 2. bølge.
21.2.: Føreren taler med general v. Falkenhorst; ban overdrager ham forberedelsen af We
seriibung. Falkenhorst accepterer med glæde. Instruktion til værnemagtens 3 våbenarter.

Fromm foreslår kun at tage enheder med tysk materiel. Altså 7. fl. div., 22. div.,
l regmt. af l. bjergdiv., 2 divisioner af 7. bølge, mot. brigade (Il. skyttebrigade med

kampvogn l) ....
22.2.: Falkenhorsts stab ankommer til Berlin og påbegynder sit arbejde. XXI. armekorps ..
26.2.: Føreren opkaster spørgsmålet, om det er bedre at gennemføre Weseriibung før "Gelb"
eller efter "Gelb".

Ordre til chefen for afdelingen for landkrig om at undersøge dette spørgsmål. ...
28.2.: J eg foreslår chefen for værnemagtens overkommando og dernæst Føreren: operation
Gelb og Weseriibung skal forberedes således, at de tidsmæssigt og styrkemæssigt bliver
uafhængige af hinanden. Føreren er meget tilfreds hermed, hvis det overhovedet er muligt.
KI. 15: Falkenhorsts stab aflægger rapport om de hidtidige forarbejder. I denne forbin-

delse forklarer jeg barn det nye grundlag for forarbejderne.
Foreslået styrke for
N[orge] 4 faldskærmskompagnier. 22. i[nfanteri]d[ivision] uden 16. i[nfanteri]r[egiment]

2 bj[erg]divisioner - 2 divisioner af 7. bølge
D[anmark] l gen. kdo. pol[itit] division.

l division af 3. bølge
landskyttedivision

tvivlsomt om forst[ærkede] Il. skyttebrigade skal til gruppe D[anmark] og derpå
til N[orge] eller straks til N[orgeJ.
Foreslåede luftstridskræfter for store.
29.2.: KI. 15: Falkenhorsts stabs rapportaflæggelse ved Krancke, Busehenhagen og Knaus
er meget tilfredsstillende for Føreren. Denne er indforstået med forslagene.

Føreren ønsker yderligere en repræsentativ gruppe i København og nærmere planer
for, hvorledes de enkelte kystbatterier skal tages ved stødtropaktioner. Chefen for
afdelingen for landkrig instrueret om straks at udstede ordre til h[ær], m[arine] og l[uft
våben] og chefen for WZ ordre om udvidelse af staben.

På mit forslag udrustes der straks transportskibe, som skal hente heste i Østprøjsen

Om aftenen yderligere ordre angående stabens styrke og kravene til de enkelte dele
af værnemagten.
1.3.: Storm hos hærens øverstkommanderende angående spørgsmål om styrkernes omfang.
Konference med chefen for værnemagtens overkommando.

Jeg har konference med Jeschonnek, nedsættelse af kravene.
2.3.: Enighed med hæren. Generalfeltmarskallen raser og skælder chefen for værnemagtens
overkommando ud, går til Føreren kI. 13. Om eftermiddagen fremsættes nye krav, som efter
konference med hær og luftvåben reduceres noget....
3.3.: Føreren udtaler sig meget skarpt om nødvendigheden af at optræde hurtigt og
energisk i N[orge]. Ingen forsinkelser fra nogen del af værnemagten. Størst mulig fremskyn
delse nødvendig.

Luftvåbnets øverstkommanderende vender sig mod enhver tanke om at lægge
afdelinger af luftvåbnet ind under XXI'. armekorps.
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Føreren beslutter sig til at gennemføre Weseriibung før Gelb med nogle dages mel
lemrum.
4.3.: Samtale med general Jeschonnek. Alle luftvåbnets styrker underlægges X. flyverbri
gade. Denne modtager på forlangende af staben for XXI. armekorps sine ordrer gennem
luftvåbnets øverstkommanderende.

Føreren befaler, at luftvåbnet skal afgive luftværnsafdeling til Weseriibung Siid.
3. bjergdiv. i Berlin allerede den 6.3.

KI. 10: Chefen for afdelingen for landkrig underrettet.
KI. 13: Chefen for værnemagtens signaltjeneste får ordre til at sikre forbindelserne fra

Falkenhorst tilos. Førstnævnte må til Lybæk til X. flyverbrigade.
KI. 15: Chefen for værnemagtens signaltjeneste instrueret om først at opstille .

komp. efter x-dagen. Søge at klare det indtil da og give afdelingen nogle folk med.
KI. 17: Gen. Bodenschatz beklager sig over, at generalfeltmarskallen ikke medvirker ved

Weseriibung. Ingen af luftvåbnets o:ff[icerer] var spurgt i forvejen. Den foretagne
underordning utålelig. Raser mod generaloberst K[eitel].
J eg berigtiger fej ltagelsen .

5.3.: KI. 15: Stor konference med 3 øverstkommanderende angående Wesenibung.
FeltmarskalIen ude af sig selv af raseri, fordi man hidtil ikke har taget ham med på råd.
Han tager ordet fra de øvrige og vil bevise, at alle hidtidige forarbejder intet er værd.
Resultat: a) større styrker til Narvik,

b) krigsmarinen skal sende skibe ind i havnene (.,Hipper" eller "Liitzow"
til Trondheim).

c) Christianssand kan foreløbig lades ude af betragtning,
d) 6 div[isioner] reserveres for Norge,
e) også fodfæste med det samme i Københa vn .

7.3.: Falkenhorst hos luftvåbnets øverstkommanderende. Forberedelserne har nu antaget
fast form. Føreren underskriver instruks, der indeholder alle ændringer i henhold til
konferencen den 5.3. Der må nu ikke foretages flere ændringer.
8.3.: Særlige bestemmelser angående Weseriibung ønsker Føreren i anden form, opdelt
i milit[ære] instrukser, der skal kendes af tropperne, og almene oplysninger om, hvad
der foretages af rigets befuldmægtigede. . ..
9.3.: Buschenhagen aflægger rapport til mig om forberedelserne til W[eseriibung] og over
rækker mig tidsplanen. . ..
10.3.: Føreren holder sin vidunderlige tale i tøjhuset i anledning af heltemindedagen.

Meddelelserne om forhandlingerne mellem Finland og Rusland er politisk set meget
glædelige. Den fr[anske] presse raser herover, da den anser det for nødvendigt, at Tyskland
afskæres fra den svenske malm. Situationen griber forstyrrende ind i vore militære disposi 
tioner, da det, såfremt en fredsslutning snart kommer i stand, vil blive vanskeligt at mo
tivere den forberedte aktion af Falkenborsts gruppe.. . .

Tidstabellen (for Weseriibung) forelagt Føreren. Ligeledes de særlige bestemmelser,
som Føreren tager med sig.
12.3.: .. .Fredsslutning Finland-Rusland fratager England, men samtidig også os, den
politiske basis for en invasion i N[orge].

Forberedelser så vidt færdige, at 20.3. kunne ansættes som W[eser]-dag. Issituationen
tvinger os imidlertid til at udsætte den 1-2 dage.
13.3.: Føreren giver stadig ikke ordre til W[eseriibung]. Han søger stadig efter en be
grundelse.
14.3.: Englænderne afpatruljerer Nordsøen med 15-16 ubåde, årsagen usikker, om
sikring af egen eller forebyggelse af tysk aktion. Føreren endnu ikke truffet beslutning om,
hvorledes Weseriibung skal begrundes. Falsk meddelelse i amerik[ansk] presse. Marinens
øverstkommanderende er i tvivl om, hvorvidt det stadig har nogen betydning at spille-) .
i N[orge]. Tvivlsomt, om man ikke skal gennemføre aktion Gelb før Weseriibung. Risiko for, at
englænderne i så fald straks sætter sig fast i Narvik, da vi er begyndt med neutralitets-
krænkelse, . . . . .
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16.3.: Bekymring over, at det af radioaflytningerne synes at fremgå, at englænderne ville
angribe Norge . Da englænderne har trukket 7 ubåde tilbage, er denne opfattelse ikke mere
sandsynlig . .. .
21.3.: Gruppe XXI betænkelig med hensyn til den lange tid mellem appel kl. 5.30 og afslut
teIsen af den diplomatiske aktion. Føreren afviser enhver tidligere forhandling, da England
og Amerika ellers vil blive anmodet om hjælp. Hvor der ydes modstand, må den hensyns
løst slås ned. De politiske repræsentanter må smøre tykt på, hvad de militære forholds
regler angår, og udmale deres omfang som større end i virkeligheden . . . .
26.3.: Føreren tilbage.

Konference angående tidspunktet for operationerne. Føreren fastholder: først
Weseriibung, hvortil mørke nætter nødvendige. Altså ca, 8.-10.4. W[eser} dag . Gelb ca.
4-5 dage senere. Marinens øverstkommanderende aflægger rapport, henstiller at påbe
gynde udlægningen af miner fra luften, da der i slutningen af april allerede vil være 1270
miner klar. Føreren vil først overveje . . ..
28.3.: Il duce sætter pris på generalstabskonferencer, Graziani vil sende general Roatta
til B[renner] i april. Nordmændene internerer U 21, formodentlig på grund af ubehændig
hed fra kommandantens side, der ikke har opgivet maskinskade, men forkert navigation.
Måske foreligger der også en oversætterfejl. Enkelte søofficerer synes at være frygtsomme
med hensyn til Weseriibung og kunne trænge til en indsprøjtning. Også de 3 chefer under
von Falkenhorst gør sig bekymringer, som de ikke skulle befatte sig med. Krancke ser flere
ulemper end fordele.

Føreren kommer om aftenen ind i kortværelset, hvor han skarpt udtaler, at.han ikke
vil finde sig i, at marinen straks stikkel' af igen fra de norske havne. Søstridskræfterne må
ikke forlade Narvik, Trondheim og Oslo. Dårligt indtryk på hærens mandskab.
29.3.: Konference med marinens øverstkommanderende kl. 12. Ønsker en afgørelse med
hensyn til anvendelsen af luftminer.

Føreren taler alene med ham om skibenes forbliven. Storadmiralen afviser Narvik,
men vil undersøge, om man ikke straks kan indrette Trondheim som støttepunkt
1.4.: Tyske jagerflyvere skyder 7 fjendtlige flyvere ned.
Kl. 13: Falkenhorst gør atter i store træk rede for Weseriibung.
KI. 13.30: Frokost, dernæst konference med alle chefer i 1. linie.

Føreren har et udmærket indtryk af forberedelsernes grundighed.
2.4.: Kl. 15.30: Luftvåbnets øverstkommanderende, marinens øverstkommanderende
og gen. v. Falkenhorst hos Føreren. Alle bekræfter, at forberedelserne er afsluttede. Føreren
befaler, at Weseriibung skal gennemføres 9.4.

Luftvåbnets øverstkommanderende klager over , at nogle af krigsmarinens skibe
løber ud igen med det samme. Føreren misbilliger det ligeledes, men vil ikke gribe for
stærkt ind i rene søkrigsanliggender.

Luftvåbnets øverstkommanderende er indforstået med planen om at indlede
I[uftJm[inekrigenJ nu.

Føreren ønsker, at "Liitzow" til trods for dets senere anvendelse skal sættes ind til
transport af tropper til Trondheim.

Undersøge, om man ikke ved hjælp af fiskerkuttere kan landsætte landgangstropper
til fjernelse af brovagten ved Vordingborg.
3.4.: Udførelsesafdelingens første 3 dampere indledede deres bevægelser kl . 2.

Kapt. Junge meddeler kI. 16, at de 3 dampere ganske vist har instruks om, hvordan
de skal forholde sig overfor englænderne, men ikke hvorledes de skal forholde sig overfor
nordmændene. J eg instruerer straks leg.råd Hewel om, at han skal sætte udenrigsmini
steren ind i, hvorledes situationen ligger, hvis een eneste afudførelsesafdelingens 3 dampere
skulle blive undersøgt af nordmændene. Chefen for værnemagtens overkommando informe
rer Føreren herom kl. 18.15.

KI. 18.30 underrettedes rigsudenrigsministeren herom af Føreren. Chefen for værne
magtens overkommando tilkaldt.
4.4.: Let ængstelse, da nogle meddelelser fra Norge lader formode større beredskab.
Sverige har forespurgt, hvad forberedelser til troppeafskibninger i Stettin skal betyde
(skibe under rigstjenesteHag).
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Føreren gør udkast til opråbene. Piepenbrock, chefen for Abwehr l, tilbage med
godt resultat fra konference i København med Quisling.

Meddelelse, at der ligger 2 kystpanserskibe i Narvik, og at der ventes 2 ubåde.
504.: Weseriibung forløber planmæssigt. Nogle alarmmeldinger med en belg[isk] forbin
delsesmand som kilde synes utroværdige. Chefen for værnemagtens overkommando under
retter gen. v. Rintelen kl. 18.30.
6.4.: Weseriibung forløber planmæssigt. Det i går forudsagte højtryk over den nordl[ige]
del af Nordsøen indtræder ikke og begunstiger dermed krigsmarinens aktion. Føreren
lægger største vægt på, at alle overløberes familie føles nøje på tænderne. Kr[igs]mar[inen]
opsnapper lang engelsk radiomeddelelse uden at kunne dechiffrere den.

KJ. 15: Gen. Gerke melder planmæssigt forløb af sine bevægelser .... . _~

KI. 17: Melding, at "Liitzow" udgår af planen og kun kan sejle til Oslo, da hjælpe
maskiner svigtet. Føreren billiger denne beslutning.
704.: Ingen foruroligende efterretninger. "Hipper" med destroyere synes at være blevet
meldt af engelsk ubåd søndag form. den 7A.

Prins Axel af Danmark har til hensigt at opsøge generalfeltm[arskal] Goring mandag.
804.: En dag i højeste spænding. Englænderne udlægger 3 minespærringer i de norske
territorialfarvande og udsender meddelelse herom.

Flere af udførelsesafdelingens skibe sakker langt agterud på grund af lodsmangel.
Kun l skib i nærheden af Narvik, alle andre tilsyneladende knap nået længere end

til Bergen.
"Rio de Janeiro" torpederes; da der også er heste og mandskab i feltgrå uniformer

på dækket og disse sættes i land, bliver den forestående aktion røbet for nordmændene.
"Hipper"-gruppen kommer i kamp med eng[elsk] destroyer og ødelægger den.

904.: Overraskelsen lykkes i Bergen, Trondheim, Narvik og fra luften endvidere i Stavan
ger. Ikke ved Christianssand og i Oslo.

"Bliicher" går ned efter heltemodig kamp, den kommanderende admiral og chefen
for 163. division på dækket til sidste øjeblik, svømmer i land.

"Liitzow" må overtage ledelsen og gøre landgang.
Svære kampe om kystbefæstningerne.
Fæstningen Christianssand nedkæmpet af flyvere og "Karlsruhe .

l) Teksten ulæselig.

ll.

Referat af forhandling mellem rigskansler Adolf Hitler og storadmiral

Raeder angående operation "Weseriibung".

23. feb. 1940.

Afskrift.

Marinens øverstkommanderendes rapport til Føreren 23. februar 1940.

Øvrige tilstedeværende: General Keitel, general Jodl, orlogskaptajn v. Puttkammer.

5. Operation" Weserubung". (Invasion i Norge.)

Marinens øverstkommanderende svarede på Førerens forespørgsel angående mulig
heden for at opretholde malmfarten fra Narvik efter besættelse af Norge:
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a. Det bedste til at holde denne fart i gang samt for situationen som helhed vil
være opretholdelse af norsk neutralitet.

b. Hvad der ikke kunne tillades var, som tidligere omtalt, at Norge blev besat
af England. Det ville være uopretteligt og medføre forstærket tryk på Sverige og eventuelt
udvide krigen til Østersøen og bringe alle malmforsyninger fra Sverige til ophør.

c. Vor besættelse af Norge ville medføre en fuldstændig indstilling af malmfarten
fra Narvik, i hvert fald i nogen tid, da beskyttelse af trafikken på havet er overordentlig
vanskelig selv på indenskærs ruten over en stor del af den 800 miles lange tur. Omfattende
anvendelse af ubåde og lufteskadrer ville være nødvendig på et langt stykke af ruten.
Det er muligt, at fjendtlige ubåde ville trænge igennem de mange adgangsveje, og skibene
ville blive udsat for beskydning fra havet. Der ville imidlertid kun gå ca. 2~-3~ million
tons tabt om året, hvorimod alle forsyninger ville blive afskåret, såfremt England besatte
Norge. Hvis Tyskland besætter Norge, vil det også være i stand til at udøve et kraftigt
tryk mod Sverige, der da vil blive nødt til at imødekomme alle vore krav.

d. Herefter drøftedes spørgsmål vedrørende besættelsens gennemførelse .
Marinens øverstkommanderende fremhæver vanskelighederne ved at synkronisere

en besættelse i syd ved hjælp af luftvåbnets transportmaskiner med en besættelse i nord
ved marinens transportskibe. Transporterne måtte foregå på skibe af Schamhorst-klaasen')
(ca , 20 knob) eller marinens depotskibe (ligeledes ca, 20 knob). Transporter med materiel
og eventuelt også troppetransporter bør i første omgang dirigeres til "Basis Nord'"), idet
tilsejlingsvejen derfra er kortere.

Værnemagtens generalkommando vil blive instrueret om at undersøge disse spørgs-
mål.

sign.: Raeder,

kontrasign.: ÅBsmann.

1) Passagerskib, ikke slagskib. Udg.
2) "Basis Nord" var den tyske marinebase i nærheden af Murmansk, overdraget af russerne i aug. 1939.

Udg.

12.

Skrivelse fra rigsleder Alfred Rosenberg til rigsudenrigsminister v. Ribbentrop

vedrørende økonomisk hjælp til Vidkun Quisling.

24. reb. 1940.

Afskrift.
24. februar 1940

Hr.
rigsudenrigsminister von Ribbentrop,
Udenrigsministeriet. B e r l i n.

Højtærede partifælle von Ribbentrop!

Partifælle Scheidt er vendt tilbage og har aflagt detailleret beretning til geheimeråd
von Grundherr, der igen vil aflægge beretning om sagen til Dem. Vi har i sin tid truffet
en fast aftale om, at der straks skulle stilles foreløbig 2-300 000 RM til disposition til det
omtalte formål. Det viser sig nu, at geheimeråd von Grundherr erklærer, at den anden rate
først kunne frigives om 8 dage. Da det imidlertid er nødvendigt, at Scheidt straks rejser
tilbage, så beder jeg Dem foranledige, at denne anden rate omgående udbetales til ham.
Hvis rigsafdelingsleder, partifælle Scheidt blev længere borte, ville også forbindelsen med
43
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Deres repræsentation afbrydes, hvilket netop på nuværende tidspunkt i givet fald kunne
blive meget ufordelagtigt.

Jeg tror derfor, at det tjener alle parters int eresse bedst, om partifælle Scheidt straks
kunne rejse tilbage.

Heil Hitler!
sign. Rosenberg.

13.

Referat angående de politiske og forvaltningsmæssige forholdsregler, som må

tages i forbindelse med en besættelse af Norge, Danmark og Sverige.

26. feb. 1940.

Chefsag - Kun gennem officer1)

L IV Berlin, den 26. 2. 1940

Referat. 2)
Ang.: Politiske og administrative forholds-

regler ved en besættelse af Norge, Dan-
mark og Sverlge-).

1.) Overvejelserne er baseret på, at besættelsen af de nordiske stater foreløbig påtæn-
kes gennemført i følgende omfang:

a) Norge.4)

Hele statsterritoriet besættes.

I første række oprettes der tyske støttepunkter i Oslo, Arendal, Kristiansand,
Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik,")

Endvidere er det af betydning, at trafikken på følgende jernbanelinier sikres:
Oslo-Lillehammer-'I'rondheim;")
Narvik-Riksgrænsen-(Luleå).

b) Danmark.
Besættelsen begrænses til støttepunkterne Skagen og Frederikshavn.")
Jernbaneforbindelsen fra Sønderjylland gennem Jylland til Skagen og for

bindelsen til søs gennem bælterne og sundet må sikres.")

c) Sverige. 9 )

Der må skabes sikkerhed for, at havnen i Luleå og banen Luleå-Narvik står
til vor disposition.l")

Herudover ingen besættelse.
2.) Overvejelserne går ud fra den forudsætning, at

a) Norge underkaster sig besættelsen, uden at det kommer til større kamp under be
folkningens deltagelse i kampen;

b) Danmark og Sverigell ) imødekommer de tyske krav om sikring af forbindelserne
Tyskland-Norge og også under besættelsen bevarer en loyal holdning.

Gør landene knuder, eller yder de modstand, så vil en udvidelse af de militære
forholdsregler blive nødvendig, hvilket også vil resultere i yderligere konsekvenser
på det -politiske og administrative område.

3.) Besættelsen af Norge og nordspidsen af Jylland og12) dermed Tysklands beher-
skelse af Skagerak og den skandinaviske vestkyst vil medføre en total engelsk blokade
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af de nordiske lande og Østersestaterne. Derved vil disse staters 1tdenrigshandel ad sø
vejen mod vest blive afskåret. Levnedsmiddel- og råstoftilførslerne vestfra vil høre op.

De nordiske lande og østersøstaterne vil dermed helt og fuldt komme til at hvile
på det kontinentaleuropæiske erhvervsfællesskab. Deres forsyning er i det mindste nød
vendig i så stort omfang, at deres krigsvigtige eksport til Tyskland opretholdes og så
vidt muligt øges. Deres forsyning bør imidlertid belaste Tyskland selv mindst muligt.
Derfor er den planmæssige indkobling af de nordiske lande og østersøstaterne i det
kontinentaleuropæiske erhvervssystem under tysk ledelse en nødvendighed. Transport
problemet vil her komme til at spille en afgørende rolle.

Man har foranlediget hele dette problem undersøgt af forsvarsøkonomi- og rust
ningskontoret uden af tilkendegive, at der er tale om en påtænkt operation.

4.) Udkast til almindelige retningslinier for politiske, administrative og økonomiske
forholdsregler for hvert af de tre lande fremsendes vedlagt.13)

l) Aktstykke nr. 13 er forsynet med forskellige overstregninger og gennemrettet af forskellige, bl. a.
generaloberst KeiteI. Dokumentet bærer desuden generalerne Kesselrings og Warlimonts signatur
(26. februar) . For enkeltheder redegøres i følgende noter.

2) Med håndskrift er tilføjet: 2. eksemplar er odelagt 9. marts. Underskriften ulæselig.
3) Med håndskrift er tilføjet: Afgorclse vedr. L. lVs repræsentation i den nye stab. 27. februar. Under-

skriften ulæselig.
~) Tilføjelse med Kcitels (1) hånd i marginen: Fuldstændig indforstået med bilaget.
5) Efter ordet Naru ik er med håndskrift tilføjet: Aandalsnes.
6) Tilføjelse med Keitels (1) hånd i marginen: Umdersoqesl
7) Stykket: Besættelsen. . . . . . Frederikshavn er overstreget og erstattet med følgende håndskrevne

notits: Hele statsområdet besættes resp. stilles under det tyske riges beskyttelse.
S) Tilføjelse med Keitels (1) hånd i marginen: Bilaget revideres under hensyntagen til nyt synspunkt.
O) Stykket: c) Suerige er udstreget.

l0) Tilføjelse med Keitels (1) hånd i marginen: Bilaget faldet bort.
11) Ordene: og Sverige er udstreget.
12) Ordene: nordspidsen af Jylland er udstreget og erstattet med ordet: Da{nmarkJ.
13) Tilføjelse i marginen muligvis af Kesselring : fælles(?) bemærkninger til a-c.

14.
Udkast til de krav, der ved en tysk besættelse skal stilles til Norge.

26. feb. 1940.

Cher.ag - Kun gennem officer

Norge.
1.) Grundsætning.

Landets regering og administration skal såvidt muligt arbejde uhindret videre.
Den tyske indflydelse må have tre mål:

a) De tyske besæuelseestsjrkers sikkerhed og forsyning må garanteres.
b) Regeringsmagt og administration må udøves loyalt overfor besættelsen. Fjendtlige

politiske handlinger må forhindres .
c) Regeringen må ved landets forsyn ing understøttes i den udstrækning, som livs

vigtige tilførsler af levnedsmidler og råstoffer falder bort som følge af den engelske
blokade.

2.) Udøvende magt .
Den tyske værnemagts øverstkommanderende må være i besiddelse af den ud

øvende magt. Norge er operationeområde.
Værnemagtens øverstkommanderende kan som indehaver af den udøvende

magt skabe ret og også overfor landets befolkning udøve domsmyndigheden og give
landets regering og myndigheder bindende instruktioner.
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Han skal dog kun håndhæve den udøvende magt i den udstrækning, som
gennemførelsen af de under punkt l anførte interesser kræver det.

En chef for civiladministrationen er ikke nødvendig, da landets administration
hverken skal overtages af os som militær- eller civiladministration. Han erstattes af en
kommissær for værnemagtens øverstkommanderende hos den norske regering (embeds
mand i udenrigstjenesten), der med en passende stab gennemfører kontrollen med
regeringen og administrationen i henhold til punkt 3 og 4.

3.) Regering.
I første række må der skabes sikkerhed for , at centraladministrationen (rege

ringen) er loyal i sin virksomhed.
Derfor straks krav herom til regeringen. Erklærer denne sig villig til samarbejde,

skal der sikres den vidtgående selvstændighed. En traktatmæssig forpligtelse af regeringen
vil være praktisk. Kommer denne overenskomst i stand, så vil en kontrol med regeringens
virksomhed gennem værnemagtens øverstkommanderendes kommissær og forbindelses
organerne foreløbig være tilstrækkelig.

y der regeringen aktiv eller passiv modstand, må den fjernes. I dens sted skal der
indsættes nogle af landets egne indbyggere, som er villige hertil.

Personskifte må, såvidt det overhovedet er muligt, begrænses til spidserne. Samtlige
embeds- og tjenestemænd skal bringes til at arbejde videre.

Følgende problemer må ordnes særskilt:
a) Behandlingen af kongen - må gøres afhængig af hans indstilling.
b) De parlamentariske organers virksomhed må såvidt muligt suspenderes. Partipo
litiske debatter om situationen og om spørgsmål i forbindelse med den tyske besættelse
må i hvert fald forhindres.
c) Regeringens udenrigspolitik. En udenrigspolitisk virksomhed kan kun tillades med
tysk samtykke. Forbindelsen med fjendtlige stater må afbrydes.
d) Behandlingen af de udenlandske diplomatiske missioner i Norge. De fjendtlige
missioner må i hvert fald udvises.
e) Behandling af de i Norge tilstedeværende fjendtlige udlændinge. Udvisning eller
internering.

4.) Administration.
Landets administration skal såvidt muligt fortsætte sit arbejde uhindret

under regeringen. Opråb fra regeringen nødvendigt hertil. Ved administrationens
arbejde må der kræves ubetinget loyalitet overfor den tyske besættelse.

Stadig kontrol kun mulig og nødvendig på de vigtigste punkter. Den kan fore
løbig begrænses til de af de tyske tropper besatte støttepunkter. Ved ankomsten her
tilsvarende fremgangsmåde som overfor regeringen i Oslo. Kontrolorganer må tilfor
ordnes de pågældende amter eller bystyret.

Udvidelse af kontrollen kun der, hvor der viser sig vanskeligheder. Ved passiv
modstand fra de administrative myndigheders side udskiftning med andre af landets
egne indbyggere.

5.) Retspleje.
Landets love forbliver i kraft, domstolene fortsætter deres arbejde.
Tysk strafferet anvendes kun ved handlinger, der er rettet mod de tyske besæt

telsesmyndigheder. Herfor gælder den særlige krigsstraffelov og loven om krigsstraf
feretsplejen. Pådømmelse ved feltkrigs1·etter . Oprettelse af særdomstole kan forbeholdes
for påkommende tilfælde.

Der må sikres ensartet organisation af domstolene under værnemagtens tre
våbenarter.

6.) Statslige magtmidler.
Behandlingen af den norske hær er i første række et militært spørgsmål og af

hænger af hærens optræden.
Yder den modstand, eller er dens holdning usikker, må den afvæbnes og inter-

neres.
Kommer der en aftale i stand med den norske regering, kan hæren beholde
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visse opgaver, f. eks. sikringen af den nordnorske grænse mod Sverige og Finland. Umid
delbar underordning af hæren under værnemagtens øverstkommanderende og omhyggelig kon
trol er nødvendig. Forstærkelse gennem indkaldelser må ikke finde sted uden tilladelse.

Politistyrkerne beholder deres opgaver, forsåvidt deres optræden muliggør dette.
Specielt må. grænsepolitiet og toldvagttjenesten ved den svenske grænse opretholdes.

7.) Trafik- og kommunikationsmidler.
Jernbaner, indenrigsk skibsfart og kystskibsfart samt telekommunikationsvæsenet

må. holdes i gang i besættelsesmagtens interesse. Særlig kontrol gennem sagkyndige
må sættes ind mod modstand og sabotage. Kontrollens omfang tilpasses efter de en
kelte objekters betydning.

Bevogtningsmæssige opgaver (broer, dæmninger, tunneler o.lign. anlæg) såvidt
muligt ved hjælp af loyale norske styrker (militær eller politi), kun i nødstilfælde eller
på de vigtigste steder ved hjælp af tyske tropper.

Telekommunikations- og postforbindelse ad søvejen med udlandet må standses,
forbindelsen med østersøstaterne må begrænses og stilles under censur.

S.) Presse og radio.
Pressen skal fortsat udkomme. Tyskfjendtlige udtalelser må standses. Det må

kræves, at regeringen og landets myndigheder gennemfører den fornødne censur.
Radioen må tages under skarp kontrol. Den må stå til disposition for besættel

sesmagtens bekendtgørelser.
9.) Erhvervslivet.

Erhvervslivet skal såvidt muligt holdes gnidningsløst i gang. Indgreb kun i
tilfælde, hvor besættelsemagtens forsyninger og sikkerhed kræver det.

Udenrigshandelen med det neutrale udland opretholdes i så vid udstrækning
som muligt. Udenrigshandelen ad søvejen vil blive standset af den engelske blokade.
Handelen med østersøstaterne og Østeuropa må fremmes under tysk ledelse for at
opretholde landets erhvervsliv, efter at tilførslerne ad søvejen fra udlandet er standsede.

Norge forbliver eget told- og valutaområde. Fastsættelse af tvangsomregnings
kurs i forhold til mark.

Alligevel vil landets erhvervsliv som følge af bortfaldet af tilførslerne af levneds
midler og råstoffer ad søvejen fra udlandet blive udsat for betydelige vanskeLigheder.
Den nødvendigste hjælp herimod må allerede ydes af den grund, at Norges krigsvig
tige eksport til Tyskland må opretholdes og såvidt muligt øges. Hvad angår tilførslen
til Norge - specielt af levnedsmidler -, skal der i mindst muligt omfang trækkes på
Tysklands erhverv, i stedet indkobles Norge i et kontinentaleuropæisk økonomisk
system. Kulforsyningen må Tyskland påtage sig.

Forsyning af besættelsetropperne fra landets egne forråd kun i den udstræk
ning, det norske erhvervsliv formår dette. Snæver begrænsning af de tyske besættelses
troppers indkøbs- og udførselsmuligheder.

En særlig tysk erhvervsrepræsentation hos den norske regering - underlagt
værnemagtskommissæren - vil være nødvendig.

W[arlimont) 26.2.

15.
Udkast til de krav, der ved en tysk besættelse skal stilles til Danmark.

26. feb. 1940.

Chefsag - Kun gennem officer.

Danmark.
1.) Forudsætning:

Militær besættelse er foreløbig kun planlagt for Jyllands nordspids (Skagen og
Frederikshavn) .

Desuden må der skabes sikkerhed for:
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Jernbaneforbindelse for tyske forsyninger fra Slesvig gennem Jylland til
Skagen;

Forbindelse til søs gennem Bælterne og Øresund.

2.) Indgreb i dansk reqermqsmaqt og administration foreløbig kun i det omfang, som kravene
i henhold til punkt l nødvendiggør det. Kun hvis forbindelsen gennem Danmark til
Norge ikke sikres loyalt af den danske regering, må forholdsreglerne i Danmark skær
pes.

3.) Garanti for opfyldelsen af betingelserne i henhold til punkt l skal kræves af re
geringen i København mod tilsikring af vidtgående respektering af den danske suve
rænitet. En af det tyske rige bemyndiget repræsentant (gesandt) må stadig overvåge
regeringens loyale gennemfølelse heraf. De nødvendige forbindelsesorganer for kon
trollen med de vigtige administrative områder (trafik, telekommunikation) må være
til disposition for denne repræsentant. Der må attacheres ham en væmemaqtskommissær,

4.) Såfremt den danske regering bøjer sig og det ikke kommer .til modstand, vil
en afvæbning af den danske hær ikke være mulig. Det vil dog være nødvendigt at stille
betingelser for dens indkvartering og øvrige forhold, som udelukker eller vanskeliggør
indgreb mod os. Det er værnemagtskommissærens opgave at kontrolere disse for
holdsregler.

5.) Den danske regerings udenrigspolit·iske oirksomhed. må underkastes vidtgående begræns
ninger. Forbindelsen med fjendtlige stater og neutrale lande, der kan tjene som for
bindelsesled til disse, kan ikke tolereres.

Derved vil de fjendtlige staters missioners frie virksomhed i Danmark blive umu
liggjort. Deres afrejse fra Danmark må fremtvinges.

6.) Landets administration bør arbejde uhindret videre. En tysk repræsentation vil foreløbig
kun være nødvendig i Hjørring amt (nordspidsen af Jylland).

Desuden skal jernbanetrafikken til de tyske støttepunkter sikres ved hjælp af
forbindelsesorganer hos generaldirektoratet for statsbanerne.

7.) Overtagelsen af den udavende magt vil kun komme i betragtning, forsåvidt angår
områderne omkring de tyske støttepunkter, men er dog foreløbig ikke påkrævet i så
omfattende form.

Også med hensyn til straUeretsplejen vil det foreløbig være praktisk at lade
danske domstole tage sig af forseelser mod den tyske besættelsesmagt. Hvis Danmark
ikke vil samarbejde, må den tyske krigsretspleje dog træde i stedet.

8.) Telekommunikations- og postforbindelsen med udlandet ad søvejen (mod vest) må ind
stilles. Hvorvidt den senere skal frigives til det neutrale udland under censur, må af
gøres siden.

Telekommunikations- og postforbindelsen til Mellem- og Østeuropa må opret
holdes på grund af manglende kontrolmuligheder.

9.) P.ressecensur må kræves gennemført af den danske regering. Mulighed for selv at
overtage denne eksisterer ikke.

Radiofonien må på passende måde kontroleres af den tyske befuldmægtigede.
Oprettelsen af et kontrolorgan vil være nødvendig.

10.) For erhvervslivet gælder de for Norge udarbejdede direktiver analogt under hensyntagen
til den vidtgående selvstændighed, som den danske regering beholder. DaDanmark sand
synligvis fuldstændig vil komme til at falde ind under den engelske blokade, er til
slutning til det kontinentale økonomiske rum også nødvendig her. En tysk erhvervs
repræsentation vil derfor være praktisk.

W[ol'limont) 26.2.
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16.

Udkast til de krav, der ved en tysk besættelse skal stilles til Sverige.

26. feb. 1940.

CheCsag - Kun gennem officer

Sverige.

l.) Forudsætning:

En besættelse finder ikke sted af nogen del af landet.
Derimod må benyttelsen af havnen i Luleå og jernbanelinien Luleå-Narvik

sikres til forsyning af de tyske besættelsestropper i Nordnorge - også med krigs
materiel.

Et tysk kommando i Luleå og sikring af jernbanelinien vil være nødvendig.

2.) De politiske krav til Sverige kan begrænses til iagttagelsen af velvillig neutraLitet
og frigivelse af havnen i Luleå og jernbanelinien Luleå Narvik for vore forsyninger i
henhold til punkt L

Kontrollen med den svenske regering med hensyn til overholdelsen af disse
garantier skal ske gennem den tyske gesandt. Varetagelsen af værnemagtens interesser
sker gennem militærattacheerne.

3.) Den svenske hær skal , såfremt den forholder sig neutral, forblive intakt. Der
må ikke træffes foranstaltninger til mobilisering.

4.) Den svenske regerings udenrigspolitiske virksomhed skal være i overensstem-
melse med den velvillige neutralitet. Overfor de fjendtlige stater må der i det mindste
kræves reservation. Afbrydelse af de diplomatiske forbindelser og de fjendtlige staters
diplomatiske missioners afrejse fra Sverige ville være ønskelig.

5.) Angående oprettelsen af det tyske havneområde i Luleå og sikringen af jernbane-
linien Luleå-Narvik må der træffes særlige aftaler. Samarbejdet med de administrative
myndigheder i Norrbottenlen må sikres.

Indgreb i lovgivningen med hensyn til straUeretsplejen er foreløbig ikke nød
vendig.

-6.) Telekommunikations- og postforbindelsen med udlandet ad søvejen (mod vest)
må kontroleres, hvilket dog kun kan ske ved kablets udgangspunkt ved Marstrand.

De øvrige telekommunikations- og postforbindelser har vi ingen mulighed for
at kontrolere.

7.) Der må kræves garanti fra den svenske regering for en loyal holdning fra
pressens og radioens side.

8.) For Sveriges erhvervsliv - specielt udenrigshandelen og tilførslerne af levneds-
midler og råstoffer - gælder det for Norge anførte analogt. Der må regnes med, at
også Sverige vil blive ramt i fuldt omfang af den engelske blokade. Planmæssig ind
lemmelse i det kontinentale økonomiske rum må være konsekvensen heraf.

W[arlimontJ 26.2.
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17.

Betænkning angående tyske modforholdsregler i tilfælde af fjendens krænkelse

af Norges neutralitet.

28. feb. 1940.

Mskrift.

Hemmelig kommandosag

Kun bestemt for den officer eller embedsmand, der behandler sagen!

Berlin, den 28. 2. 1940
VÆRNEMAGTENS OVERKOl\1M:A.NDO

SPECIALSTAB
FOR HANDELSKRIG OG 0KONOl\ITSKE

KRIGSFORHOLDSREGLER

HWK Nr. 195/40 g Kdos. (S)
Ang.: Tyske modforholdsregler i tilfælde af

fjendens krænkelse af Norges neutra
litet.

Englands adfærd i "Altmark"-affæren og efterretninger af forskellig art sand
synliggør, at England for at afbryde Tysklands forbindelse ad søvejen til Narvile i princip
pet ikke mere vil respektere Norges neutralitet .

I så fald er det nødvendigt ved siden af en udvidelse af vor handelskrig til norske
territorialfarvande straks at svare med en for fjenden mindst lige så følelig modaktion.

Der kunne her blive tale om, at man fra tysk side ikke længere respekterede svenske
territorialfarvande. Formålet med denne aktion skulle være at afskære den betydelige
eksport, der i de forløbne krigsmåneder har fundet sted fra østersølandene til fjenden, for
såvidt den går gennem Øresund, og forstyrre den, forsåvidt den udgår fra de vestsvenske
havne.

Følgende spørgsmål må undersøges:

1.) Virkningerne af en engelsk spærring af de norske territorialfar
vande på den tyske krigsøkonomi; Tysklands muligheder for at
afbøde disse.

2.) Mulighederne for og virkningen af en udvidelse af den tyske
handelskrig til de norske territorialfarvande
a) på England Ir OKW Wi Ru Amt
b) på Norge

3.) Virkningerne af en tysk spærring af de svenske territorial- OKW Wi Ru Amt
farvande på den engelske krigsøkonomi (afskæring af svenske
tilførsler samt alle tilførsler fra Østersøen til England). Størrel-
sen af tilførslerne til Englands krigsindustri fro. Sverige og
østersølandene. RWl\'I og Wi Rii Amt

4.) Virkningerne af en tysk aktion mod Sverige
a) på Sverige og østersølandene

aa) politisk AA
bb) økonomisk OKW Wi Ru Amt

b) på Tyskland økonomisk VJP
Man udbeder sig snarest muligt meddelelse om resultatet af undersøgelserne og

forslag til supplerende eller andre for fjenden følelige modforholdsregler inden 4.3.1940.

For chefen for specialataben.
sign. Weichold.
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18.

Rigskansler Adolf Hitlers ordre angående operation"W eseriibung".

l. marts 1940.

Hemmelig kommandosag - Cheung - Kun gennem officer

Berlin, den 1. 3. 1940
FØREREN OG VÆRNEMAGTENS

ØVERSTKOMMANDERENDE
9 eksemplarer

3. eksemplar

lI'FA/Abf. L. Nr. 22070/40 g. KdoB.Ohefs.

Instruks vedr. operation "Weseriibung".

1.) Udviklingen af situationen i Skandinavien kræver, at alle forberedelser træffes til at
besætte Danmark og Norge med dele af værnemagten ("Weseriibung"). Her
ved skal et engelsk overgreb på Skandinavien og Østersøen forebygges, vor malmbasis
i Sverige sikres og krigsmarinens og luftvåbnets udgangsstilling mod England udvides.

Sikringen af aktionen mod indgreb af engelske sø- og luftstridskræfter påhviler krigs
marinen og luftvåbnet indenfor de givne muligheder.

De styrker, der skal sættes ind på. "Weseriibung", må. i betragtning af vor militær
politiske styrke i sammenligning med de nordiske staters være så små som mulige.
Deres talmæssige svaghed må udlignes ved dristig handling og overraskende gennem
førelse.

Principielt må det tilstræbes at give aktionen karakter af en fredelig besættelse, hvis
formål er væbnet beskyttelse af de nordiske landes neutralitet. Tilsvarende krav vil
ved besættelsens begyndelse blive forelagt regeringerne. Demonstrationer af flåden
og luftvåbnet vil om nødvendigt give disse fornøden vægt.

Ydes der alligevel modstand, skal denne brydes med alle militære midler.
2.) Forberedelsen og ledelsen af aktionen mod Danmark og Norge overdrager jeg den

kommanderende general for XXI. armekorps, infanterigeneral v. Falkenhorst (chef for
"gruppe XXI").

I kommandospørgsmål står han umiddelbart under mig. Staben må suppleres fra
værnemagtens tre våbenarter.

De styrker, der skal stilles til disposition for "Weseriibung", står under særlig kom
mando. Der må ikke disponeres over dem til anvendelse på andre krigsskuepladser.

Luftvåbnets styrker underlægges ved gennemførelsen af "Weseriibung" taktisk
gruppe XXI. Efter at have fuldført deres opgave overgår de påny til luftvåbnets
øverstkommanderendes kommando.

Indsatsen af de af krigsmarinen og luftvåbnet direkte ledede styrker skal ske i
snævert samarbejde med gruppe XXI.

Forplejningen af de til gruppe XXI afgivne hæfter skal sikres af værnemagtens
forskellige våbenarter i henhold til de af chefen fremsatte '<rav.

3.) Overskridelsen af den danske grænse og landsætningen i Norge skal ske samtidig.
Aktionerne skal forberedes med størst muligt eftertryk så hurtigt det lader sig gøre.
Såfremt fjenden tager initiativet overfor Norge, må vore modforholdsregler kunne
iværksætte omgående.

Det er af største betydning, at vore forholdsregler kommer overraskende for såvel de
nordiske lande som for vore fjender mod vest. Alle forberedelser, især dispositionerne
med hensyn til lasterum og tropperne, disses instruktion og deres indskibning må
lægges an herpå. Hvis forberedelserne til afskibningen ikke kan hemmeligholdes
længere, må lederne og tropperne vildledes med hensyn til bestemmelsesstedet. Trop
perne må først få kundskab om de virkelige mål efter afsejlingen.



346

4.) Danmarks besættelse ("Weseriibung Siid").
Gruppe XXI's opgave: Overrumplende besættelse af Jylland og Fyn, i forbindelse her
med besættelse af Sjælland.

Med dette formål for øje skal der hurtigst muligt gennemføres fremstød til Skagen
og til østkysten af Fyn, idet de vigtigste punkter undervejs sikres. På Sjælland må
der snarest muligt skabes støttepunkter som udgangsstillinger for den senere besættelse.

Krigsmarinen stiller styrker til disposition til sikring af forbindelsen Nyborg-Korsør
og til hurtig besættelse af Lillebæltsbroen, samt om fornødent også til landsættelse af
tropper. Den forbereder endvidere kystforsvaret.

Luftvåbnet må. afgive luftstyrker først og fremmest til demonstrationsformål og til
nedkastning af flyveblade. Udnyttelsen af den danske jordtj eneste samt af luftforsvaret
må sikres.

5.) Norges besættelse (,;Weseriibung Nord").
Gruppe XXI's opgave: Overrumplende besættelse af de vigtigste kystbyer ad søvejen
og ved hjælp af luftlandetropper.

Krigsmarinen overtager forberedelse og gennemførelse af transporten ad søvejen
af landingstropperne og de styrker, der senere skal udskibes til Oslo. Den sikrer til
førslerne ad søvejen hertil. Der må træffes forberedelser til en hurtig udbygning af
Norges kystforsvar.

Luftvåbnet skal efter besættelsens gennemfølelse sikre luftforsvaret samt udnyttel
sen af de norske baser i luftkrigen mod England.

6.) Gruppe XXI skal stadig holde OKW a jour med, på hvilket stadium forberedelserne
befinder sig, og forelægge en kronologisk ordnet oversigt over forberedelsernes forløb.
Heri skal det mindstemål af tid, der er nødvendig mellem ordrens udstedelse til
aktion ,,\Veseriibung" og udførelsen af samme, angives.

Der skal gives meddelelse om den påtænkte kommandostation.
Dæknavne: Weserdag = datoen for aktionen.

Wesertid = .tidspunktet for aktionen.

Adolf Hitler.

19.
Betænkning angående Englands afhængighed af leverancer fra Norge.

4. marts 1940.

Hemmelig kommandosag1)

FORSVARSøKONo~rr- OG RUSTNINGSKONTORET

Wi laL Nr. 464/40 g K

Ang.: Englands afhængighed af leverancer
fra Norge.

Til

Berlin, den 4. .3. 1940

3 eksemplarer
2. eksemplar

WFA
L

I tilfælde af et engelsk væbnet indgreb overfor Norge, eller hvis Norge frivilligt
opgiver sin neutralitet til fordel for England, opstår der nye muligheder for indsatsen af
militære kampmidler mod Englands erhvervsliv.

Da Englands erhvervsliv på enkelte områder i betydelig grad er afhængigt af im
porten fra Norge, vil det i så fald være af betydning at rette krigsførelsen mod de områder
af den norske produktion, som er særlig vigtige for England.
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Først og fremmest:
1. Den norske kalciumkarbidproduktion.
2. Den norske ferrolegeringsfabrikation.
3. Den norske aluminiumsproduktion.

Industrien er afhængig af fd, kendte storkraftværker. Størsteparten af de ovennævnte
industrier ligger i Sydnorge.

Thomas. r?]

1) Akt.stykke nr. 19 bærer general Warlimonts signatur med datoen 6. marts.

Bilag til forsvarsokonomi· og rostningskontoretfWi laL nr. 464/40 g K.

6%
26%

Hemmelig kommandosag 3 ekspl.
2.ekspl.

A. Import fra Norge, som uden vanskelighed kan erstattes fra imperiet eller de tilgængelige
neutrale lande:
l. Jernmalm 663 000 t - 9 % af importbehovet
2. Nikkel (rå) 2 200 t IO % -
3. Svovlkis 52 000 t - 13 % -
4. Kalkkvælstof 9 000 t 100 %
5. Grafit 2 500 t 18 % -
6. Gavntræ 194 000 m3 = l % -

B. Import fra Norge, ved hvis bortfald der kan forventes at opstå vanskeligheder:
1. Ferrolegeringer 42 000 t ca. 54 % af importbehovet
2. Aluminium 4 300 t ca. 15 % -
3. Kalciumkarbid 35 000 t ca. 55 % -
4. Træmasse 246 000 t ca . 33 % -

C. Flådens tjenesteydelser:
Norsk tonnages andel i den engelske import
Norske tankskibes andel i den engelske mineralolieimport

20.
Betænkning med 3 bilag indeholdende forslag til militære krav, som under en

tysk besættelse skal stilles til Danmark, Norge og Sverige.

4. marts 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag - KOD genoem officer

AFDELING FOR LANDKRIG (L I)

Nr. 22074/40 g. K. Ohejs.
Ang.: ..Weseriibung".

Berlin, den 4. 3. 1940

3 eksemplarer
3. eksemplar

Ang.: "Weseriibung."

Vedlagt "Militære krav" til den danske, norske og svenske regering (udkast til det
militære bidrag til de noter til de nordiske regeringer, der skal udarbejdes andetsteds).

De er opstillet efter det princip, at der først, for at lette antagelsen, kun kræves
det nødvendigste. Har den tyske soldat først fået adgang til landet uden kamp, kan yder-
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ligere krav som f. eks. benyttelsen af de nordiske lande som basis for angreb mod Eng
land senere let gennemtvinges.

Det er derfor af væsentlig betydning, at der ved ,,\Veseriibung"s start bliver gjort
alt, for at det ikke eller kun i ganske ringe omfang skal komme til fjendtligheder. Til for
skel fra Holland må derfor") kun nedkastes flyveblade, men ingen bomber over de militære
anlæg. De danske og norske soldater skal forvirres gennem radio og flyveblade og, allerede
før deres regeringer har truffet nogen afgørelse, bibringes den tro, at det er i fædrelandets
interesse ikke at yde modstand mod tyskerne. Et angreb mod det danske luftvåben
(nedkæmpelse af jagerne) kommer kun i betragtning, såfremt danskernes reaktion tvinger
os dertil. Ved operationens indledning må vore egne jagere være tilstrækkelig beskyttelse
for vore transportmaskiner over dansk territorium.

Følgende må nu bearbejdes:

1.) Tilrettelæggelse af nedkastningen af flyveblade samt af den øvrige propaganda, der
må sætte ind i stor stil i Skandinavien ved aktionens begyndelse. Propagandakompagni
og højttalere nødvendige for de indrykkende tropper (samarbejde med chefen for
værnemagtens presseafdeling ved forberedelserne).

2.) Afgørelse med hensyn til, ad hvilken vej noterne og de militære krav skal tilstilles de
nordiske regeringer (gesandtskabernet).

3.) Tilrettelæggelse af forsyningstransporterne gennem Sverige (specielt til Narvik ad
Luleåbanen) og omlægning af hele malmtrafikken til Østersøen.") Forslag: Instruktion
til militærattacheen i Stockholm (general v. Uthmann), attachere ham nogle sagkyndige
medarbejdere ved indledningen af ,;Weseriibung".3)

4.) Underretning af russerne ved "Weseriibung"s begyndelse?

Bilag:

1.) Militære krav til
2.)
3.)

den danske regering.
norske
svenske

l) Ordet: derfor udstreget.
2) Ordene: og omlægning østersoen udstreget.
3) Ordene: attachere medarbejdere udstreget.

Bilag l

Militære krav til den danske regering. l )

1.) Opråb til folk og hær om ved besættelsen af Jylland og Fyn samt ved landgangen på
Sjælland ikke at yde modstand mod de tyske tropper.

2.) Udløbsforbud for krigs- og handelsskibe, startforbud for alle luftfartøjer. Skibstrafikken
til tyske havne berøres ikke heraf.

3.) Standsning af al efterretningstjeneste (søkabler, radio) til udlandet. Efterretnings
tjenesten til Tyskland berøres ikke heraf.

Tysk censur for radiomeddelelser, der beskægtiger sig med de tyske troppers
indmarch, samt for efterretningstjenesten til Island, Grønland og Færøerne.

4.) Udsendelse af [orbindelseekommamdoer
al til chefen for de i Danmark indrykkende tropper (officerer af hæren, laigsmarinen

og luftvåbnet kontakt gennem tyske gesandtskab),
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b) til de lokale tyske kommandanter (kontakt optages på stedet) .

Gennem disse forbindelseskommandoer skal bl. a. følgende problemer ordnes:

a) Undgåelse af sammenstød mellem tyske og danske tropper, der, forsåvidt den
stedlige situation ikke kræver andet, beholder deres våben,

b) overdragelsen af enkelte militære anlæg, der er nødvendige for de tyske tropper
til sikring af dansk territorium mod en udefra kommende fjende, samt af bestemte
trafikmidler og efterretningsforbindelser,

c) overførslen af tyske tropper til Sjælland.

1) I marginen er med håndskrift tilføjet: udfor punkt I): ad 1; udfor punkt 2): ad 6; udfor punkt
3): ad 8 + 9; udfor punkt 4): ad 2.

Bilag 2

Militære krav til den norske regering.l)

1.) Opråb til folk og hæl om ved besættelsen af norsk territorium ikke at yde modstand
mod de tyske tropper.

2.) Udløbsforbud for krigs- og handelsskibe, startforbud for alle luftfartøjer. Skibstaafikken
til tyske havne berøres ikke heraf.

3.) Standsning af al efterretningstjeneste (luftledning, søkabler, radio) til udlandet. Efter
retningstjenesten til Tyskland berøres ikke heraf. For forbindelsen til Sverige og Dan
mark er snarlig lempelse planlagt.

Tysk censur for radiomeddele1ser, der beskæftiger sig med de tyske troppers land
gang.

4.) Udsendelse af forbindelseskommandoer
a) til chefen for de i Norge landsatte tropper (officerer af hæren, krigsmarinen og

luftvåbnet, kontakt gennem det tyske gesandtskab),
b) til de lokale tyske kommandanter (kontakt optages på stedet).

Gennem disse forbindelseskommandoer skal bl. a. følgende problemer ordnes:
a) Undgåelse af sammenstød mellem tyske og norske tropper, der, forsåvidt den

stedlige situation ikke kræver andet, beholder deres våben.
b) overtagelsen i uskadt stand af de norske kystforsvarsanlæg samt af andre anlæg,

der er nødvendige for de tyske tropper til sikring af norsk territorium mod en ude
fra kommende fjende, samt bestemte trafikmidler og efterretningsforbindelser.

1) I marginen er med håndskrift tilføjet: udfor punkt I): ad 1; udfor punkt 2): ad 6; udfor punkt
3): ad 8 + 9; udfor punkt 4): ad 2.

Bilag 3

Militære krav til den svenske regering.

Ingen mobiliseringsforanstaltninger eller andre foranstaltn·inger, der kan opfattes som uven
lige handlinger mod Tyskland.

Senere som næste skridt:

1.) Forsyning af de tyske tropper i Norge via de svenske baner.

2.) Særlige rettigheder i de sydsvenske territorialfarvande.
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21.

Referat med 2 bilag indeholdende forslag til politiske fordringer til den danske,

norske og svenske regering.

5. marts 1940

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officerl )

L

Nr. 22076/40 g. K . et: (I V)
Vedr . : Weseriibung.

B erlin, den 5. marts 1940

5 eksemplarer
1. eksemplar

Referat

I tilslutning til L I's referat om mil'itære fonlringer t il den danske, norske og svenske
regering forelægges herved sammenstillinger af tilsvarende politiske fordringer (bilag l og 2).

Fordringerne skal udnyttes på to måder:

l ) Sammen med de militære fordringer skal de bearbejdes til de noter, som ved "Weser
iibung"s begyndelse skal overrækkes de nordiske regerin ger gennem de tyske
gesandter. 2)

2) Bearbejdes til særlige anordninger vedrørende poli t iske og forv altningsmæssige for
holdsregler til kommandanten for gruppe XXI i tilslutning t il instruksen for "Weser
tibung".")

Da civile myndigheders deltagelse i forarbejderne til "Weseriibung" indtil vid ere ikke
kar. tilstedes, må også de politiske forarbejder tilendebringes af OKW (L) og gruppe XXI
indenfor rammen af det nødvendige for operationens iværksættelse. Fordringerne til de ci
vile myndigheder skal derhos holdes rede hos L på en såd an måde, at de ved "Weserii
bungs" begyndelse kan overgives de civile instanser til gennemførelse.")

Alle forholdsregler, der straks skal træde t kra.ft (overgivels en af noterne til de nor
diske regeringer) , skal på forhånd være definitivt forbe redt. Derfor må det afgøres, om og
hvornår udenrigsministeriet skal deltage i forberedelsen af de diplomatiske skridt, og på
hvilken måde de tyske gesandter og værnemagtsattacheer ved de nordiske regeringer skal
underrettes. 5)

2 bilag.

l) Aktstykke nr. 21 bærer en række påtegninger, der viser, at det er set bl. a . af generaloberst Keitel
samt generalerne Jodl, Kesselring og Warlimont. I marginen findes forskellige tilføjelser i hånd
skrift, for hvilke der nedenfor redegøres.

2) Til stk. l har Kesselring med håndskrift i marginen tilføjet: Godkendelse af L., derunder og.så
1u1.stregning af de for tiden endnu deri indeholdte qentaqelser .

3) Til stk. 2 har Kesselring med håndskrift i marginen tilføjet: El' 1I11der [orberedelse i samarbejde
med fagafdelingerne.

4) Til dette afsnit har Keitel med h åndskrift i marginen tilføjet: Ja .
5) Til dette afsnit har Keitel med håndskrift i marginen tilføjet: Under forbehold af Forerens ajqorele e,

a1t.så udenrig.smini.steriet skal. endnu ikke underrelte.s.
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Bilag l

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officer1)

til L Nr. 22076/40 g. K. Oh. (IV)
5 eksemplarer")

1. eksemplar

Politiske fordringer til den danske og norske regering

1.) Formålet er en beskyttelse af den danske og norske neutralitet gennem en
fredelig tysk besættelse. Den danske og norske regering skal opfordres til at undlade
enhver modstand imod de tyske forholdsregler og til godvilligt at samarbejde med de
tyske besættelsestropper. Til gengæld garanteres en vidtgående respekteren af begge
staters suverænitet.

2.) Den danske og norske regering skal opfordres til ved opråb til befolkningen.
og direktiver til landets øvrigheder at garantere det loyale samarbejde med den tyske
besættelsesmagt. Alle fjendtlige handlinger skal forbydes og undertrykkes af rege
ringerne.P)

3.) Den tyske kommandant udøver i Danmark og Norge den udøvende magt. Han vil
dog kun gøre brug heraf i det omfang, hvori det er umiddelbart nødvendigt af hensyn
til de tyske besættelsesstyrkers sikkerhed og forsyning.

4.) Til silering af et gnidningsløst samarbejde får den danske og norske regering
hver en befuldmægtiget for den tyske kommandant. Til befuldmægtigede udnævnes de
tyske gesandter.

De befuldmægtigede skal stedse holdes underrettet om regeringernes forholds
regler og har ret til at forebringe fordringer i den tyske besættelsesmagts interesse og
at overvåge disses gennemførelse.

De befuldmægtigede kan efter behov udnævne forbindelsesorganer til de enkelte
ministerier.

5.) Udenrigspolitiske slcridt fra den danske og norske regerings side kræver den tyske
regerings samtykke. Dette meddeles gennem den tyske kommandants befuldmægtigede.

Samkvem med /iendtlige stater kan ikke tilstedes. De fjendtlige staters diplo
matiske missioner vil af den tyske regering få mulighed for at rejse til deres
hjemlande.

Det forbeholdes at stille fordringer om forholdsregler mod de i Danmark og
Norge boende /iendtlige udlændinge.

6.) Hvorvidt statens magtmidler (militær, politi) skal vedblive at bestå og udøve
deres virksomhed, skal afgøres af den tyske kommandant. Det er ønskeligt, at politi
styrkerne i fuldt omfang fortsætter deres virksomhed.4)

7.) Landets egne forvaltningsorganer skal uhindret arbej de videre. Forudsætningen
herfor er ubetinget loyalitet overfor den tyske besættelsesmagt. Til de forvaltnings
myndigheder, der er af særlig betydning for den tyske besættelse, vil der blive udnævnt
tyske forbindelsesorganer .

8.) Landets ret og domstole skal uhindret have gyldighed.
Krigsretlig indskriden fra den tyske besættelsesmagts side er kun foreskrevet

overfor handlinger, der retter sig mod den tyske besættelse.
9.) Jernbaner, indenrigsk skibsfart og kystsejlads samt teleqra]: og telefonvæsen skal

holdes i gang. Regeringerne skal træffe de nødvendige forholdsregler mod driftsfor
styrrelser og sabotage. Udnyttelsen af samfærdselsmidlerne til brug for de tyske be
sættelsesstyrker forbeholder man sig at regulere ved særlige overenskomster.

Det forbydes alle handelsskibe at afgå til oversøisk (vestlig) havn. Sejladsen
på tyske havne og neutrale østersøhavne forbliver uhindret.

Telekommunikations- og postforbindelsen over havet med udlandet spærres. Gen
nemførelsen af telegraf-, telefon- og postforbindelsen med det tyske rige og østersøsta
terne skal reguleres gennem særlige overenskomster.
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IO.) Pressen i Danmark og Norge skal fortsat udkomme. Regeringerne skal ved
dertil egnede forholdsregler forhindre, at tyskfjendtlige anskuelser kommer til ud
tryk i pressen. Efterretninger om den tyske besættelse skal underkastes censur af
tyske myndigheder.

De danske og norske radiosendere undergives umiddelbar tysk kontrol.
Il.) Det danske og norske okonomiske liv skal fortsætte såvidt muligt uhindret.

Danmark og Norge beholder i fuldt omfang deres told- og valutaselvstændighed. Der
lægges særlig vægt på opretholdelsen af toldgrænserne.

De tyske besættelsestroppers forsyninger skal kun tages fra landet i det omfang,
den danske og norske økonomi kan bære det. For de tyske tropper vil der blive udstedt
vidtgående indkøbs- og udførselsforbud. Betalingen for ydelser til besættelsesstyrkerne
skal finde sted i riqskreditkassesedler, Omregningskursen i forhold til den danske og
norske valuta skal bekendtgøres.

De vanskeligheder, som må forventes ved Danmarks og Norges afskæring fra
den oversøiske handel (tilførsler af levnedsmidler og råstoffer), skal såvidt muligt opvej es
ved planmæssig indlemmelse af begge landes økonomi i det kontinental-europæiske
økonomiske system. Tyskland vil herved yde hjælp, såvidt det er muligt. Som mod
ydelse kræver det opretholdelse og forhøjelse af de danske og norske leveringer til
Tyskland.

12.) Danmarks forbindelse med dets udenrigske besiddelser Eæreerne, Island og Grøn-
land må af hensyn til besættelsens sikkerhed underkastes indskrænkninger.s) Skibs
forbindeise er foreløbig ikke mulig. Telefon- og telegrafforbindelsen stilles under tysk
kontrol.

l) Bilag l bærer en række påtegninger, der viser, at det er set af generaloberst Keitel og generalerne
Jodl og Warlimont. I marginen findes en række egenhændige notater af Keitel og Jodl, for hvilke
der nedenfor redegøres.

2) Med håndskrift er tilføjet: 4. og 5. eksemplar tilintetgjort D/3• Underskriften ulæselig.
3) Tilføjelse af Jodl: Dannelse af en ny norsk regering.
4) Tilføjelse af Keitel: Sikring af våben i lagre. Krigsskibe??
6) Tilføjelse af Jodl: Bliver besat af englænderne.

Bilag 2
Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officer1 )

5 eksemplarer")
til L Nr. 22076/40 g. K. Oh. (IV) 1. eksemplar

Politiske fordringer til den svenske regering

1.) Overfor den svenske regering skal de mod Danmark og Norge trufne forholds-
regler notificeres ved "Weseriibung"s begyndelse. Den svenske regering skal derhos op
fordres til overfor de tyske forholdsregler at iagttage den strengeste neutralitet og at
undlade alle sådanne politiske og militære skridt, som vil kunne opfattes som uvenlige
handlinger mod det tyske rige. Til gengæld skal der tilsikres den svenske regering
fuld respekt for dens suverænitet.

2.) Yderligere [ordrinqer til Sverige, der måtte blive nødvendige som følge af opera-
tionens fortsættelse, forbeholder man sig at stille senere. Fordringerne vil kunne ud
strækkes til:
a) Begrænsning af Sveriges udem-igspolitiske forbindelser med de fjendtlige stater.
b) Forsyning af de tyske tropper i Norge på svenske jernbaner (Luleå-Narvik og

Tralleborg-G6teborg-Oslo).
c) Kontrol med den svenske telegraf- og telefontrafik med oversøiske lande.
d) Indrømmelse af særlige rettigheder i de svenske territorialjaroande.

3.) For Sveriges okonomiske liv - i særdeleshed den oversøiske handel og tilførslerne
af levnedsmidler og råstoffer - vil der indtræde de samme følger som for Danmark og
Norge. En tilsvarende tysk økonomisk hjælp vil være nødvendig til opretholdelse af den
svenske leveringsdygtighed.

l) Bilag 2 bærer påtegning, der viser, at det er set af general Warlimont.
3) Med håndskrift er tilføjet: 4. Oli 5. eksemplar tilintetgjort D/3• Underskriften ulæselig.
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22.

Ordre fra general v. Falkenhorst om, at venligsindede og neutrale magters

diplomatiske udsendinge ikke må krænkes.

5. marts 1940.

Hemmelig kommandosag - Cbefsag - Kun gennem officer

GRUPPE XXI

la Nr. 242/40 g. Kdos.

Clle/sag.

Berlin, den 5. 3. 1940.

6 eksemplarer

3. eksemplar,

Til den XXXI. højere kommando til særlig anvendelse.

163. inf. division.

På Førerens og den Øverstkommanderendes befaling henvises der specielt til, at
venligsindene og andre neutrale magters missioner på ingen måde må forulempes, men skal
behandles med enhver under den foreliggende situation mulig forekommenhed og høflighed.

Til de venligsindede nationer skal henregnes Italien, Amerika, Rusland, Japan og
Spanien.

Den øverstbefalende for gruppe XXI.

v. Falkenhorst,

23.

Referat indeholdende general v. Falkenhorsts yderligere forslag til politiske

forholdsregler i forbindelse med operation "Weseriibung".

6. marts 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officer1)

L IV

Vedr.: Weseriibung.

Berlin, den 6. marts 1940.

4 eksemplarer.

1. eksemplar.

Referat.

General v. FaIkenhorst ønsker på følgende punkter en skarpere affattelse med
hensyn til sammenstillingen af de politiske fordringer, som blev forelagt den 5. 3.:

l) De danske og norske militære styrker skal afvæbnes. Det skal tilstedes officerer og un
derofficerer fortsat at gå med sidevåben.

Det faste mandskab skal indkvarteres i deres garnisoner og undergives kontrol.
De værnepligtige skal hjemsendes på orlov. Af de norske militære styrker kan efter be-

45
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stemmelse af kommandanten for gruppe XXI dele forblive ved den norsk-finske
grænse til beskyttelse af grænsen.

De danske og norske militære anlæg står uden indskrænkninger til disposition
for besættelsestropperne.

2) De liendtlige udlændinge skal principielt evakueres via Tyskland.

3) Trafik- og telekommunikationsmidler skal på forlangende stilles til disposition
for besættelsestroppernes formål.P)

Hoslagt forelægges udkast til de særlige anordninger. WNV, W Pr, WR og Wi Ru
Amt har ydet deres medvirken. General v. Falkenhorst er indforstået med denne affattelse.

Man anmoder om at foranledige Førerens principielle tiltrædelse og underskrift af
chefen for OKW. 3)

l) Aktstykke nr. 23 bærer en række påtegninger, der viser, at det er set bl. a. af generaloberst Keitel
og generalerne Jodl og Warlimont samt KesseIring.

2) Egenhændig tilføjelse i marginen af general Jodl: Dog mundtlig forhandling med chefen for L
den 8.3.

3) Med håndskrift er tilføjet: 2., 3. og 4. eksemplar tilintetgjort 9. 3. Underskriften ulæselig.

24.

Udkast til særlige bestemmelser angående politiske og forvaltningsmæssige

forholdsregler ved operation "Wesertlbung»,

6. marts 1940.

Hemmelig kommandosag - Cheføag - Kun geunem officeri)

Særlige bestemmelser
angående politiske og forvaltningsmæssige forholdsregler

ved operation "Weseriibung".

VÆRNE~UGTENSOVERKOMMANDO Berlin, den . .. 3. 1940.

WFA/Abt. L Nr. /40 g. K. Ohefs (IV)
4 eksemplarer-)

1. eksemplar

1.) De politiske forholdsregler, som skal træffes overfor den danske og norske rege-
ring ved operation "Weserubung", og den tyske indgriben i begge landes forvaltning
og økonomi må tage hensyn til princippet om en fredelig besættelse, som har beskyt
telsen af de nordiske staters neutralitet til formål.

Man må tilstræbe at afholde den danske og norske regering fra enhver væbnet
modstand og at foranledige en tolerering af den tyske besættelse. Til gengæld skal der i til
fælde af loyal adfærd tilsikres regeringerne vidtgående respektering af deres indenrigske
suverænitet og understøttelse ved opretholdelse af det økonomiske Is», Den udenrigs
politiske suverænitet må underkastes indskrænkninger til sikring af den tyske besættelse.
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2.) Ved "Weserubung"s begyndelse vil de tyske gesandter foretage diplomatiske
skridt overfor den danske og norske regering. Gesandterne vil i form af en note bekendt
gøre de politiske og militære fordringer, der skal stilles til regeringerne. Fordringerne
vil ikke gå ud over rammerne for det til opnåelse af operationsmålet ubetinget nød
vendige for derved at gøre det muligt for regeringerne at acceptere fordringerne uden
modstand. Betingelsesløs accept vil blive fordret indenfor en kort 'frist ; i tilfælde af
vægring vil der blive truet med at gennemtvinge dem under indsættelse af samtlige
militære magtmidler,")

Sammenstilling af de /ord1'inger4) , der skal sammenfattes i noterne, se bilag.5)

Formuleringen af noterne og overgivelsen af disse gennem de tyske gesandter
foranlediges af OKW. 6)

3.) Tilsvarende skridt som hos regeringerne skal også foretages af de på dansk og
norsk grund ankommende troppekommandanter hos de stedlige forvaltningsorganer.
Man skal derved tilstræbe at sikre et fredeligt samarbejde med landets forvaltning,
allerede før regeringernes direktiver indtræffer. Man skal gøre det klart for myn
dighederne, at de ved loyal imødekommenhed bedst tjener deres fædrelands interesser.

Ved de danske og norske militære styrkers stedlige myndigheder skal forholds
reglerne i henhold til punkt 12 (afvæbning) ligeledes straks gennemføres uden hensyn
til afventningen af regeringernes direktiver.")

4.) Bejolkninqen. skal fra besættelsens begyndelse i videst mulig omfang bearbejdes
propagandistisk. Der må herved fremkaldes det indtryk, at der ikke kan bestå nogen
tvivl om regeringernes afgørelse til fordel for de tyske fordringer, og at dertil svarende
overenskomster allerede er i færd med at blive afsluttet.

Indenfor rammerne af denne propaganda skal alle til rådighed stående midler
tages i brug (udbredelse af et opråb fra den tyske værnemagtskommandant og af
flyveblade ved nedkastning fra flyvemaskiner, radiotransmissioner o. s. v.).

Enkelthederne vil blive fastsat gennem OKW (WFA/W Pr).

5.) Danmark og Norge er i fuldt omfang operationsområde.
Den øverstbefalende for gruppe XXI vil gennem bekendtgørelse fra Føreren og

værnemagtens Øverstkommanderende få overdraget den udøvende magt i operations
området. Den udøvende magt skal dog kun udøves i det omfang, hvori det er nød
vendigt til sikring af den tyske besættelse og til gennemførelse af dens formål.")

Den øverstbefalende for gruppe XXI vil blive bemyndiget til at overdrage den
udøvende magt") i landet Danmark til en underordnet chef.

6.) Den øverstbefalende for gruppe XXpO) repræsenteres hos den danske og norske
regering i politiske og forvaltningsmæssige anliggender gennem en befuldmægtiget
hvert sted. Som befuldmægtigede tidnævnes de tyske gesandter.

De befuldmægtigedes opgave består i at overvåge regeringens virksomhed med
hensyn til gennemførelsen af de tyske fordringer og overholdelsen af de af regeringerne
givne garantier.

Forbindelsesorganer til de vigtigste ministerier skal tildeles de befuldmægtigede.
I særdeleshed vil tildelingen af en tysk økonomisk repræsentation være nødvendig.

Til de underordnede forvaltningsorganer (amter og bystyrelser) skal kontrol
organer kun tildeles på særlig vigtige steder (tyske støttepunkter).

7.) Forholdet overfor statsoverhovederne i Danmark og Norge må gøres afhængigt
af deres indstilling. De sædvanlige ydre æresbevisninger skal indrømmes dem. Attache
ring af en tysk forbindelsesofficer kan være hensigtsmæssig.

8.) De tyske organers indflydelse på landenes regering og forvaltning skal udstrækkes
i 3 retninger:
a) De tyske besættelsesstyrkers sikkerhed og forsyning skal garanteres.
b) Regeringsmagt og forvaltning må udøves loyalt overfor den tyske besættelses

magt. Fjendtlige politiske handlinger skal hindres.
c) Regeringerne må understøttes i opretholdelsen af landenes økonomiske liv.

Race- og nationalitetsspørgsnuil skal ikke gøres til genstand for tysk indflydelse.
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9.) Landenes regering og forvaltning skal overalt, hvor de på loyal måde er rede
dertil, uhindret arbejde videre. Landenes love forbliver i kraft, forsåvidt de ikke strider
imod besættelsens formål.

Regerings- og forvaltningsorganer, som vægrer sig ved samarbejde, skal af
skediges. I deres sted skal indsættes samarbejdsvillige personer fra det pågældende
land. Personskiftet skal såvidt muligt begrænses til spidserne, medens staben af
tjenestemænd skal foranlediges til at fortsætte arbejdet.

De parlamentariske institutioners virksomhed skal - såvidt muligt i forståelse
med regeringerne - stilles i bero.

IO.) En udenrigspolitisk virksomhed fra den danske og norske regerings side kan
kun tilstedes med tysk samtykke. Forbindelsen med de fjendtlige stater skal straks af
brydes. Den nødvendige kontrol skal finde sted gennem kommandanten for gruppe
XXI's befuldmægtigede. (punkt 6).

De fiendtlige staters missionerll ) skal evakueres under de sædvanlige diploma
tiske former. Angående rejserute følger instruktion.

De øvrige udenlandske missioner i Danmark og Norge fortsætter uantastet
deres virksomhed. Deres efterretningstjeneste skal ledes over tyske forbindelser.

De fiendtlige udlændinge, som befinder sig i Danmark og Norge, skal evakueres
OVer Tyskland. Om deres borttransport og overtagelse i tyske havne vil der blive
truffet særlig bestemmelse.

IL) Landenes domstole arbejder videre efter landets ret.
Handlinger, der forhindrer eller har til hensigt at forhindre besættelsens for

mål, eller som umiddelbart retter sig imod værnemagten, dennes medlemmer eller
deres følge, vil blive pådømt ved oærnemaatsdomstolene. Disse domstole anvender tysk
strafferet. Befolkningen skal gøres opmærksom herpå.

Anvendelse af tyske særdomstole til pådømmelse af sådanne handlinger finder
sted efter behov. Også særdomstolene dømmer efter tysk ret.

12.) De danske og norske militære styrker skal afvæbnes.P) Det kan tilstedes officerer
og underofficerer fortsat at bære sidevåben. Mod fortsat udvisning af æresbevisninger
overfor statsoverhovederne haves ingen betænkeligheder.

Det faste mandskab skal indkvarteres i deres garnisoner og undergives kontrol.
De værnepligtige skal i størst mulig omfang hjemsendes på orlov.

Om og i hvilket omfang dele af de norske militære styrker skal indsættes til
beskyttelse af den norsk-finske grænse, afgør den øverstbefalende for gruppe XXI.

De danske og norske militære anlæg står uindskrænket til besættelsestrop
pernes rådighed.

13.) Politistyrker beholder, såvidt deres optræden gør det muligt, deres opgaver.
I særdeleshed må grænsepoliti og toldvagt (grænse Norge-Sverige) opretholdes.

Forsåvidt det bliver nødvendigt at indsætte tyske styrker til løsning af politi
opgaver, vil dertil blive anvendt egnede enheder af værnemagten.

14.) Det skal forbydes krigs- og handelsskibe at sejle til udlandet. Uberørt af denne
bestemmelse forbliver trafikken på tyske havne og neutrale østersøhavne.

For flyvemaslciner skal der udstedes startforbud.
Jernbaner, indenrigsk skibsfart og kystsejlads samt telekommunikation må

holdes i gang og skal i nødvendigt omfang stilles til disposition for besættelsestrop
pernes formål. Sikkerhed mod passiv modstand og sabotage skal garanteres. Landets
mest loyale styrker (politi) skal sættes ind på dette område.

Telekommunikation og posUrafik over havet til udlandet skal afbrydes; til øster
søstaterne er en indskrænkning og kontrol nødvendig. Anden telekommunikation og
posttrafik til neutrale lande skal ledes over Tyskland og derved underkastes kontrol.

Danmarks telekommunikationstjeneste med Eæroerne, Island og Grønland kan
ikke tilstedes, da det forhåndenværende kabel løber over England.

15.) Landets presse skal ikke hindres i at udkomme, sålænge den har en loyal ind-
stilling til begivenhederne. Udøvelsen af den nødvendige censur må i almindelighed for-
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dres af regeringerne og landets myndigheder. Kun for de store aviser og nyheds
buerauerne skal der indføres militærcensur.P)

Radiosenderne skal i begyndelsen overtages af "radioindsatsgrupperne". Under
det videre forløb skal radioen stilles under tysk censur. Den må stedse stå til rådighed
for besættelsesmagtens kundgørelser.

16.) De besatte landes økonomi skal holdes i gang såvidt muligt uden gnidninger.
Indgreb skal kun finde sted, hvor besættelsesmagtens forsyninger og sikkerhed og
sikringen af befolkningens ernæring kræver det. I så henseende kan en ratione
ring af levnedsmidler og daglige nødvendighedsartikler såvel som en prisregulering
blive nødvendig.

Man må regne med, at Danmarks og Norges besættelse inden kort tid vil føre
til en fuldstændig blokade af N ord-ogøstersostaterne fra Englands side.14) Dermedvil disse
staters udenrigshandel mod vest ad søvejen blive bragt til ophør. Levnedsmiddel
og råstoftilførslerne fra denne side bortfalder.

Den danske og norske økonomi vil herigennem blive udsat for betydelige van
skeligheder. Den nødvendigste hjælp herimod må ydes gennem planmæssig inddra
gelse af økonomierne i det kontinental-europæiske økonomiske system. Formålet dermed
er at opretholde den for det tyske rige livsvigtige indførsel fra Danmark og Norge
og derudover gøre begge lande nyttige for den tyske krigsøkonomi. Herom vil særlige
anvisninger blive udstedt.

Danmark og Norge forbliver selvstændige told- og mentområder. Der skal lægges
særlig vægt på opretholdelsen af godt kontrolerede toldgrænser. For besættelsestropper
ne skal der anordnes en skarp indkøbs- og udførselsbegrænsning.

De i Danmark og Norge - især i havnene - oplagrede varer og forråd af rå
stoffer skal beskyttes mod ubeføjede indgreb. En valutaordning skal gennemføres med
det formål at hindre overførsler af valuta, ædle metaller o. s. v. til udlandet. Enhver
udførsel af krigsmateriel fra Danmark og Norge til andre lande skal hindres.

Hvad angår forholdet mellem den tyske og den danske og norske valuta skal
en fast omregningskurs bekendtgøres gennem OKW kort før besættelsens begyndelse.
Besættelsestropperne må i de besatte lande kun betale med rigskreditkassesedler,
som skal stilles til rådighed i tilstrækkelig mængde.

Varetagelsen af de økonomiske interesser hos den danske og norske regering
skal finde sted gennem økonomiske repræsentationer, som tildeles den tyske komman
dants befuldmægtigede hos regeringerne.

17.) Under besættelsestroppernes samkvem med landenes myndigheder og befolk-
ningen skal Haager Landkrigsordningens bestemmelser strengt iagttages.

Besættelsestroppernes forsyning skal kun finde sted fra det pågældende land i
det omfang, den danske og norske økonomi kan bære det uden skade for sin egen for
syning. Ved beslaglæggelse af ydelser fra landet skal "Reichsleistungsgesetz" finde til
svarende anvendelse.

Ydelser skal i reglen16) betales kontant. Kun i undtagelsestilfælde skal der gøres
brug af modtagelsesbeviser, der hurtigt skal indløses.

18.) Den tysk-danske grænse vil med den tyske indmarchs begyndelse blive lukket
for ikke-militær grænsetrafik. Derudover vil i begyndelsen indrejse fra Tyskland til
Danmark og Norge blive forbudt for alle personer, der ikke har tjenstlige hverv at
udføre indenfor "Weseriibung"s rammer.

Udstedelse af undtagelsestilladelser til indrejse i Danmark og Norge for ikke
militære personer forbeholdes OKW og den øverstbefalende for gruppe XXI.

Det forbeholdes at lempe grænsespærringen af hensyn til genoptagelsen af
det normale økonomiske samkvem med Danmark og Norge.l'')

19.) Overfor den svenske regering vil de mod Danmark og Norge trufne forholdsregler
blive notificeret ved besættelsens begyndelse. Den svenske regering skal herved op
fordres til at iagttage den strengeste neutralitet overfor de tyske forholdsregler og
til at undlade alle sådanne politiske og militære skridt, som kunne opfattes som uven
lige handlinger mod det tyske rige. I særdeleshed skal der fordres fuld opretholdelse
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af malmleverancerne til Tyskland. Iøvrigt vil der blive tilsikret den svenske regering
fuld respekt for dens suverænitetP)

Under operationens forløb vil det senere blive nødvendigt at stille videregående
fordringer til Sverige. De kan gå ud på følgende:

Sveriges udenrigspolitiske forbindelser med de fjendtlige stater;
Forsyning af de tyske tropper i Norge på svenske jernbaner (Luleå-Narvik

og 'I'ralleborg-Goteborg-Oslo):
Kontrol med eller afskæring af den svenske oversøiske telekommunikation;
Særlige rettigheder i de sydsvenske territorialfarvande.

For Sveriges økonomiske liv vil der indtræde de samme virkninger som for Dan
mark og Norge (se punkt 16). En tilsvarende tysk økonomisk hjælp vil blive nødvendig
til opretholdelse af den svenske leveringsdygtighed.P)

20.) Oivile myndigheders deltagelse i forberedelserne til"Weseriibung" er principielt
forbudt. Forsåvidt civile myndigheder må tages i brug til gennemførelsen af de poli
tiske og forvaltningsrnæssige forholdsregler, skal de dertil svarende fordringer til de
civile instanser forberedes på en sådan måde, at de kan blive fremsat, såsnarb ,,Weser
ubung" begynder, og hævet gennemført med kort varsel.

Gruppe XXI's forbindelse med de civile instanser skal principielt ledes over
OKW (afdelingen for landkrig). OKW vil ved "Weserubung"s begyndelse underrette
de deltagende civile myndigheder og foranledige gennemførelsen af de af gruppe XXI
stillede fordringer.

l) Aktstykke nr. 24 bærer en række påtegninger, der viser, at det er set bl. a. af generaloberst Keitel
og generalerne Jodl, KesseIring og Warlimont. Aktstykket er gennemrettet, uden at det dog kan
fastslås, hvem der har foretaget alle rettelserne. En del er utvivlsomt foretaget af general Jodl.
I efterfølgende noter redegøres for de foretagne rettelser. Dog udelades rent sproglige rettelser, der
ikke har nogen realbetydning.

2) Med håndskrift er tilføjet: 2. og 3. eksemplar tilintetgjort 9.3. Underskriften ulæselig. 4. eksemplar
til gruppe XXI (t....) 9. 3.

3) Sætningen: Betingelseslos accept magtmidler er udstreget. I marginen er anbragt: ?
4) Til ordet: fordringer har Jodl tilføjet: militære.
5) I marginen har KesseIring tilføjet: Sammenstilling skal endnu opstilles på grundlag af afgørelsen

på udkastet af 5. marts.
6) OKW er overstreget og af Jodl erstattet med: udenrigsministeriet, som til sin tid indkobles af

Føreren.
7) Msnittet: Ved de danske direktiver er overstreget.
8) Msnittet: Den øverstbefalende formål er omskrevet af Jodl således: Den øverstbefalende for

gruppe XXI bemyndiges til, indtil den politiske situation er afklaret, at træffe sådanne forholdsregler,
som er nødvendige til sikring af den tyske besættelse og gennemførelsen af dens formål.

D) Ordene: den udøvende magt er af Jodl erstattet med: denne fuldmagt.
10) Udfor ordene: Den øverstbefalende for gruppe XXI er i marginen anbragt: ?
11) Efter ordene: De fjendtlige staters missioner er tilføjet: skal straks hindres i at sende nogen efterretning

til disse. De .
12) Udfor punkt 12 har Jodl i marginen tilføjet: skal behandles i overensstemmelse med den opståede

situation.
13) Stykket: Udøvelsen militærcensur er udstreget og af Jodl erstattet med: De skal anmo·

des om kun at bringe sådanne militære efterretninger, som formidles dem af de militære .
14) Sætningen: .iJfan må regne med Englands side er rettet til: Danmarks og Norges besættelse

fører til en fuldstændig engelsk blokade af Nord. og Østersestaieme.
15) Ordene: i reglen er senere udstreget.
16) Msnittet: Det forbeholdes Norge er rettet, men ulæseligt.
17) Udfor punkt 19 er anbragt: ?
18) Msnittet: Under operationens forløb leveringsdygtigh ed er udstreget.
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25.

Skrivelse fra søkrigsstaben til væmemagtens overkommando

vedrørende operation "Wesertlbungv,

6. marts 1940.

Hemmelig kcæmendesag - Chefsag - Kun gennem officer. l )

SØKRIGSSTABEN
B. Nr. 1 SkI. I op 232/40 . g Kdos. Chefs.

.Angår: "Weserii bung".

Til

O. K. W.

Berlin, den 6. mart" 1940.

Søkrigsstaben stiller følgende fordringer:

L) Befæstningsværker inkl. ammunition og indkvarteringslokaler skal stilles til
rådighed.

IL) Om eventuelt udlagte minespærringer skal det nøjagtigst mulige materiale fore
lægges. Vi forbeholder os enhver mulig disposition.

IIL) Alle kabler er undergivet tysk kontrol, de til England løbende afbrydes.

IV.) Alle radio- og pejlestationer står til rådighed for den tyske væmemagt.s)

V.) Radiosendere (navigatoriske hjælpemidler) indretter deres tjeneste efter tyske
ønsker.

VL) Alle søstridskræfter skal holdes i havnene uden beredskab. Tysk bevogtning for
beholdes.")

Efter befaling

sign. Fricke.

For rigtigheden.

Ulæseligt navn.

Orlogskaptajn.

1) Aktstykke nr. 25 har i marginen forskellige håndskrevne notitser, hvoraf flere er ulæselige. Til
de enkelte afsnit er i marginen tilføjet: afsnit I): ad 3, afsnit II): ad 4, afsnit lil): ad 8, afsnit IV):
ad 8, afsnit V) : ad 9, afsnit VI): ad 6. Desuden findes der følgende tilføjelser, der er omtalt i de
efterfølgende noter.

2) Til afsnit IVer i marginen med håndskrift tilføjet: Skal først fordres negativt. Resten ulæseligt.
3) Til afsnit VI er i marginen med håndskrift tilføjet: Udløbsforbud vil blive forlangt.
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26.
Afskrift af uddrag af storadmiral Raeders ordre angående

operation "Weseriibung".

6. marts 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag! - Kun gennem officer. l )

CHEFEN FOR SØKRIGSSTABEN
.. .Skl. I GT 231/40 Gkdos Chefs.

Marinegruppekommando øst
Marinegruppekommando vest
Flådekommando

Berlin, den 6. marts 1940.

2. eksemplar.

Instruks fra chefen for søkrigsstahen ang. operation "Weseriibung".

I. Udgangsstillingen:
Udviklingen af situationen i Skandinavien kræver, at alle forberedelser træf

fes til at besætte Danmark og Norge med styrker af værnemagten ("Weseriibung").
Herved skal engelske overgreb mod Skandinavien og Østersøen forebygges, vor
malmbasis i Sverige sikres og krigsmarinens og luftvåbnets udgangsstilling mod
England udvides.

Principielt tilstræbes det af give aktionen karakter af en fredelig besættelse,
hvis formål er væbnet værn af de nordiske staters neutralitet. Tilsvarende krav vil
ved besættelsens begyndelse blive forelagt regeringerne; bortset fra militært og
udenrigspolitisk nødvendige tyske forholdsregler garanteres der selvstændighed i
regerings- og administrationsan1iggender, forsåvidt der ikke ydes modstand. Ydes
der modstand, skal den slås ned med alle militære midler.

II. Formålet:
Samtidig, overraskende og lynsnar besættelse af de vigtigste områder af

Norge og Danmark. Overskridelsen af grænsen til Danmark og landgangen i Norge sker
samtidig.

Det er af største betydning, at vore forholdsregler kommer overraskende både
for de nordiske lande og vestmagterne. Alle forberedelser skal tage dette afgørende
synspunkt i betragtning. Eventuelt opstående vanskeligheder under arbejdet og ube
tydelige mangler ved forberedelsen må foreløbig tages med i købet. Hvis bestemte
uafviselige forberedelser ikke mere kan hemmeligholdes helt, må man give det ud
seende af, at aktionen gælder andre mål (Vesteuropa). Skibe og troppestyrker må
først få meddelelse om de virkelige mål, efter at de er løbet ud.

Tidspunktet for gennemførelsen afhænger foruden af vejrforholdene i første
række af den politiske situation. Forberedelserne skal træffes således, at der fra den
10. marts når som helst kan gives ordre om, på hvilken dato aktionen skal finde sted
(dæknavn: ,;Weserdag"). "Weserdagen" er den dag, da indmarchen skal finde sted.
M hensyn til de indledende forholdsregler gives ordren om ,;Weserdagen" mindst
4 dage før. Aktionen vil antagelig blive gennemført ca. 3 dage før operation "Gelb".
Tidspunktet for aktionens påbegyndelse (dæknavn: "Wesertid") er daggryet.')

III. Gennemførelsen af den første besættelse:3)

B. Danmark.
l) Indmarch med motoriserede styrker i Jylland. Under fremmarchen drejer en

motoriseret skyttebrigade af over Lillebæltsbroen til Fyn. Samtidig oprettes
brohoveder ved Korsør og Gedser. Overførelse af yderligere styrker ved hjælp af
færger til Sjælland, hvor de marcherer mod København.s)

2) I forbindelse med de under l) nævnte forholdsregler påhviler der krigsmarinen
følgende opgaver:



361

a) Ved Wesertid landsættelse af en stødtrop af hæren") ved Lillebæltsbroen ved
hjælp af et lille krigsskib efter gruppe østs skøn.

b) Landsættelse af en bataillon ved hjælp af små færger (event. jernbanefærge)
i Korsør under beskyttelse af et Iinieskib.") Eventuelt bekæmpelse af et 9 cm
batteri ved Korsør.

c) Overførelse af en bataillon med en Gedserfærge fra Warnemiinde til Gedser.
d) Udsendelse af søtransportfolk efter tropperne til Frederikshavn og Skagen

for at udnytte disse havne for tilførslerne til Norge. 7)

C. L u f t v å b n e ts forholdsregler.

Foruden at foretage lufttransporter til Norge vil adskillige grupper af kamp- og
jagerflyvere få til opgave at intimidere og i givet fald at bekæmpe norske eller
danske luftstridskræfter samt andre modstandere. Så snart det er muligt, skal
grupper lande på norske flyvepladser og holdes rede der til løsning af opgaver
indenfor landets grænser, specielt til forsvar mod eventuelle engelske modaktioner.
Hurtigst mulige overførelse af luftværnsartilleri til Sydnorge (Oslo, Stavanger,
Bergen) er planlagt.

IV. Besættelsens videre forløb:
. .. Overførelsen af yderligere militærstyrker til Danmark sker med Gedser- og Store
bæltsfærgen. Derefter må der regnes med konstante, løbende tilførsler til besættelses
tropperne.

V. Krigsmarinens sikkerhedsforanstaltninger mod engelske forstyrrelser af operationerne
i forbindelse med den første besættelse.
a) Afspærring af Skagerak indenfor territoriet Ryvingen - Hanstholm ved hjælp

af minespærringer med intervaller på ca, 10 s[ø]m[il] under den sydnorske og den
danske kyst. Udlægningen foretages af samtlige disponible hjælpeminefartøjer
natten før Wesertid. Offentlig bekendtgørelse af minefelternes beliggenhed på
Weserdagen. Gennemføres af gruppe vest. Såfremt gennemførelsen først
synes mulig på et senere tidspunkt, henvendelse herom til søkrigsstaben.P)

VI. Kornmandoforhold:
Gennemførelsen af operationerne i territoriet vest for minefeltet iSkagerak
overdrages") gruppekommando vest,

i territoriet øst for minefeltet iSkagerak
overdrages den 10) gruppekommando øst.

X. Kortforsyning:
Den nødvendige supplerende forsyning med søkort for søstridskræfterne for

beredes af søkrigsstaben og tilsendes gruppekommandoerne til udlevering til de
pågældende styrker.

XI. Militære krav:
Der vil fra militær side blive stillet følgende krav:

a) Alle befæstningsanlæg inkI. ammunition og mandskabsrum må stilles til rådighed.
b) Over eventuelt udlagte minespærringer skal der forelægges nøjagtigt materiale.

Der tages forbehold med hensyn til disposition herover.
c) Alle kabler er underlagt tysk kontrol; kabelforbindelsen med England suspenderes.
d) Alle radio- og pejlestationer står til disposition for den tyske værnemagt.
e) Radiosenderne indretter deres udsendelser efter tysk ønske (navigatoriske hjælpe

midler!).
f) Alle søstridskræfter skaloplægges i havnene. Der tages forbehold med hensyn

til tysk bevogtning. Til disposition.l-)
Gennemførelsen af de forannævnte krav påhviler den politiske ledelse. De militære
myndigheder skal handle i disse kravs ånd....

46
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Resume:
Aktionen er baseret på, at de første besættelsestropper transporteres frem af

enheder af krigsmarinen. Den heldige gennemførelse afhænger i høj grad af disse
enheders chefers initiativ og målbevidste vilje. Den styrkemæssige svaghed skal
udlignes ved dristig handling og overrumplingsmomentet.

Aktionens heldige gennemførelse betyder et afgørende skridt i videreførelsen
af krigen mod England.

(sign.) Raeder.
E. b.

Schoiewiod.

l) Aktstykke nr. 26 foreligger i en meget dårlig udfærdigelse, hvilket i høj grad har vanskeliggjort
læsningen. Til aktstykket hører en række senere udfærdigede tilføjelser dels i maskinskrift, dels i
håndskrift, som der redegøres for i efterfølgende noter.

2) Sætningerne: Aktionen ' " daggryet er overstreget.
3) På dette sted i dokumentet skal indføjes følgende senere udarbejdede indskud:

"JVesertid" ligger endnu ikke fast . Der kan blive tale om en senere tid på dagen, hvis uiilstrække
lig uddannelse af lufttransportstyrkerne i nat- og blindflyvning nodvendiggar, at tilbagelæggeisen
af hele ruten finder sted om dagen (dagslys).

4) På dette sted i dokumentet skal indføjes følgende senere udarbejdede indskud:
Indsejling af en egnet transportdamper (Østprajsendamper, minefartaj) med en forstærket infanteri
bataillon til besættelse af vigtige punkler i Kobenhatm, Med håndskrift er senere tilføjet: (Oplys
ninger om denne bataillons styrke og udrustning foreligger endnu ikke. Eorst når disse fore
ligger, træffes der afgorel.se med hensyn til fartajet.) Yderligere tilføjelse med håndskrift: .Jlanee
stadt Dtmziq"; Indskibningshavn: Travemiinde.

5) Håndskrevet tilføjelse over linien: (Kompagni).
6) Ordene: små færger ... linieskib er udstreget og erstattet med: et linieskib i Korsar. Herefter

skal på dette sted indføjes følgende senere udarbejdede indskud:
Tilfojelse: Som transportskib ved afskibningen af infanteribalaillonen til Korsar reserve/'es linie
skibet "Schleswig-Holsten" . Indskibningshavn: Kiel-Holtenau, Til brug ved landsættelsen udfor Kor
sar medfores der egnede værfts- eller privatslæbebåde (NDO).

7) På dette sted skal indføjes følgende senere udarbejdede indskud: e) Fremskaffelse af tonnage til
transport af en forstærket infanteribataillon til Kobenluum;

S) I afsnit a er følgende ord udstreget:
Linie 2: ca.

3: samtlige disponible.
- 5-6: Såfremt .,. sokriqsstaben.

Med håndskrift er senere tilføjet:
Gennemforelsen af spærringerne i Skagerak skal unde/' alle omstændigheder planlægges til natten.
for "Wesertid". Tilkommanderingen af minejartojer til gruppe vest sker i god tid.

D) Rettet til: er overdraget.
l0) Rettet til: er den overdraget.
H) Ordene: Til disposition er senere udstreget. På dette sted skal indføjes følgende senere udarbejdede

indskud: Ved fjernelse af egnede maskindele skal krigsskibe og færger på effektiv måde gores ubru
gelige.

27.
General Keitels udkast til de militære krav, som skal stilles til den danske

og norske regering.
8. marts 1940. Bilag l

Hemmelig kommandosag - CheCsag- Kun gennem officer. l)

Udkast.

til WFA /Abt. L Nr. /40 g. K. Oh. (IV). 4 eksemplarer.
l. eksemplar.

Militære fordringer til den danske og norske regering.
1.) Opråb fra regeringerne til folk og militære styrker om at undlade enhver

modstand mod de tyske tropper ved besættelsen af Danmark og Norge.
2.) Befaling til de militære styrker om at optage forbindelse med de indrykkende tyske

tropper og at træffe de nødvendige overenskomster med de tyske kommandanter om
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loyalt samarbejde. Forsåvidt den lokale situation ikke kræver andet, forbliver de
danske og norske tropper i besiddelse af deres våben.

Forbindelseskommandoer skal udsendes:
a) til kommandanten for de indrykkende tyske tropper (officerer af hæren, krigs

marinen og luftvåbnet);
b) til de stedlige tyske kommandanter.

Omvendt vil den tyske kommandant stille forbindelseskommandoer til de
danske og norske øverstbefalende.

Forbindelseskommandoernes opgave består i at sikre et gnidningsløst sam
arbejde og at forhindre sammenstød mellem tyske og danske resp. norske tropper.

3.) Overladelse i ubeskadiget stand af de militære anlæg og udstyr, som de tyske
tropper har brug for til sikring af Danmark og Norge mod en ydre fjende, især
de til kystforsvaret hørende anlæg. 2)

4.) Trafikmidler (jernbaner), indenrigsk skibsfart og kystsejlads samt telekommuni-
kationsforbindelserne skal stilles til rådighed for de tyske besættelsestropper i det
omfang, hvori det er nødvendigt for de tyske troppers opgaver og deres forplejning.

5.) Udløbsforbud for krigs- og handelsskibe til udlandet og startforbud for alle flyve-
maskiner. Uberørt af udløbsforbudet forbliver skibstrafikken på tyske havne og
neutrale Østersøhavne.s)

6.) Spærring af enhver telekommunikations- og posttrafik ad søvejen til udlandet.
Telekommunikations- og posttrafikken til østersøstaterne skal indskrænkes til be
stemte forbindelser og kontroleres efter befaling fra besættelsestroppernes komman
dant.

Den over England løbende telekommunikationstjeneste fra Danmark til Fær
øerne, Island og Grønland skal ligeledes spærres.s)

7.) Instruktion til pressen og radioen om, at militære meddelelser kun må bringes
med samtykke af de tyske værnemagtsorganer. Radiosenderne stilles til rådighed for
kundgørelser fra den tyske kommandant.

8.) Udførselsforbud for krigsmateriel fra Danmark og Norge til udlandet.
Keitel.

l) Aktstykke nr. 27 har en række påtegninger, der viser, at det er set af generalerne Jodl, Kesselring
og Warlimont. For enkelte håndskrevne rettelser redegøres i følgende noter.

I) Mellem stk. 3 og 4 er med Warlimonts (7) hånd indføjet nyt stk. 4: Mine8pærringer og tillæg til
nyt stk. 5 (tidligere 4): Ilbeskadiqet bevarel.se og sikring af samfærdael.smidlerne8 og -veiene8 og tele
kommumikationstienesten« drift.

3) Det opr. stk. 5 er rettet til: 6. Sætningen: Uberort Østersoluume er udstreget og erstattet af
Warlimont (7) med: Frigivel.se af seiladsen på tyske havne og neutrale Østersohaone [orbeholdes, I mar
ginen har Keitel tilføjet: Eorst almindeligt forbud. Eorst fra et nærmere bestemt tidspunkt de foreslåede
umdtaqelser,

4) Med Warlimonts (7) hånd er i marginen indfoiet nyt stk. 7.: Lodser, fyrtieneste langs kysten.

28.
General Keitels udkast til særlige anordninger angående

operation "Weseriibung."
8. marts 1940.

Hemmelig kommandosag - Che(sag - Kun gennem officer. l )

Udkast.

Bilag 2

til WF A/Abt. L Nr. /40 g. K. Oh. (IV). 4 eksemplarer.
L eksemplar.

Særlige bestemmelser vedr. operation "Weseriibung".
1.) Danmark og Norge er med hensyn til de militære bestemmelser i fuld udstræk-

ning operationsomr åde. En overdragelse af den udøvende magt i dette operations
område finder ikke sted.
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2.) Den øverstbefalende for gruppe XXI bemyndiges til i de besatte områder af
Danmark og Norge indtil afslutningen af de militære operationer at træffe alle de
forholdsregler, som er nødvendige til sikring af den tyske besættelse og til gennem
førelsen af dens formål. Den øverstbefalende for gruppe XXI bemyndiges til at over
drage denne fuldmagt for landet Danmark til en underordnet chef.

Det tidspunkt, på hvilket fuldmagten til selvstændige forholdsregler på ikke
militært område kan trækkes tilbage efter operationernes afslutning, skal meldes til
OKW. Den opgave, som derefter påhviler den øverstbefalende for gruppe XXI, indskræn
ker sig til den militære sikring og forsvar af de besatte lande. Han udøver herved de
militære højhedsrettigheder og er berettiget til at træffe alle forholdsregler til gennem
førelsen af sin militære opgave. Om forholdsregler paa ikke-militært område retter han
anmodning til de tyske befuldmægtigede hos den danske og norske regering.

3.) Behandlingen af de danske og norske militære styrker skal rette sig efter situatio-
nen. Hvis man som følge af de danske og norske troppers optræden kan undgå
en afvæbning, skal der med kommandanterne træffes overenskomster om troppernes
forbliven og opgaver. Bestemte opgaver ved vagttjenesten såvel som ved grænsebevogt
nings- og sikringstjenesten (f. eks. sikring af den norsk-finske grænse) kan efter om
stændighederne overdrages.

Til gennemførelse af den nødvendige kontrol skal der udveksles forbindelses
kommandoer.

Tyske besættelsestroppers beslaglæggelse af de militære anlæg skal såvidt
muligt ordnes i forståelse med landets egne myndigheder.

4.) Der skal tilstås Danmarks og Norges statsoverhoveder, hvis deres indstilling til
besættelsen tillader det, de sædvanlige militære æresbevisninger. Den af landets egne
tropper forrettede æresvagttjeneste skal såvidt muligt bibeholdes. Attachering af en
tysk personlig forbindelsesofficer kan være hensigtsmæssig.

5.) Befolkningen må fra besættelsens begyndelse i videst muligt omfang påvirkes
gennem propaqasuia. Der må herved fremkaldes det indtryk, at der ikke kan bestå
nogen tvivl om regeringernes afgørelse til fordel for de tyske fordringer, og at dertil
svarende overenskomster allerede er i færd med at blive afsluttet.

Indenfor rammerne af denne propaganda vil alle til rådighed stående midJer
blive anvendt. (Udbredelse af et opråb fra den tyske værnemagtskommandant og
af flyveblade ved udkastning fra flyvemaskiner, radioudsendelser o. s. v.).

Enkeltheder vil blive fastsat gennem OKW (WFA/W Pr).
6.) De til dansk og norsk grund ankommende kommanderende officerer foretager

hos de stedlige militære og civile myndigheder i landet skridt med det formål at hidføre
afkald på enhver modstand og tilvejebringelse af fredeligt samarbejde. Man skal derved
tilstræbe at sikre en forståelse, allerede inden regeringernes direktiver foreligger. Det
skal gøres landets myndigheder klart, at de ved loyal imødekommenhed bedst tjener
deres fædrelands interesser. Til gengæld herfor skal der tilsikres dem uhindret fortsat
arbejde og beskyttelse fra den tyske besættelsesmagts side.

7.) Indtil situationen afklares gennem direktiver fra regeringerne, garanterer
de stedlige kommanderende officerer, at myndighedernes arbejde og det offentlige liv
fortsættes så gnidningsløst som muligt. I den af landets offentlige myndigheder udøvede
virksomhed skal der kun gribes ind, hvor besættelsestroppernes sikkerhed og forplej
ning kræver det. Fjendtlige handlinger skal forhindres, og man skal i sådanne tilfælde
tilstræbe samarbejde med loyalt indstillede personer i landet.

8.) Af »ærnemaqtsdomstolene skal kun de handlinger pådømmes, som forhindrer
eller har til hensigt at forhindre besættelsens formål, eller som umiddelbart retter sig
imod værnemagten, dennes medlemmer eller følge. Værnemagtsdomstolene anvender
tysk strafferet. Befolkningen skal gøres opmærksom herpå.

9.) Landenes politistyrker beholder deres opgaver, forsåvidt deres optræden gør
det muligt. I særdeleshed må grænsepoliti og toldvagt opretholdes.

Den tyske værnemagts styrker skal kun i nødstilfælde indsættes til løsning
af politimæssige opgaver.
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10.) Krigs- og handelsskibes afsejling til udlandet skal forbydes . Uberørt heraf for-
bliver sejladsen på tyske havne og neutrale 0stersøhavne. 2)

For flyvemaskiner skal der udstedes startforbud.
Jernbaner, indenrigsk skibsfart og kystsejlads samt telekommunikation må

holdes i gang og skal, forsåvidt det er nødvendigt, stilles til rådighed for besættelses
troppernes formål. Sikkerhed mod passiv modstand og sabotage skal garanteres.
Landets mest loyale styrker (politiet) skal sættes ind på dette område,")

Telekommunikations- og posttrafikken over havet til udlandet skal afbrydes;
til0stersøstaterne er en indskrænkning og kontrol nødvendig. Anden telekommunikation
og posttrafik til neutrale lande skalledes over Tyskland og derhos underkastes kontrol.

Danmarks telekommunikationstjeneste med Færøerne, Island og Grønland kan,
da det forhåndenværende kabel løber over England, ikke tilstedes.

Il.) Landets presse skal ikke hindres i at udkomme, sålænge den har en loyal ind-
stilling til begivenhederne. M aviserne skal det forlanges, at de kun bringer de militære
meddelelser, som gives dem af tyske værnemagtsorganer.

Radiosenderne skal i begyndelsen overtages af "radioindsatsgrupperne". Under
det videre forløb vil radioen blive stillet under tysk censur. Den må stedse stå til
rådighed for kundgørelser fra besættelsesmagten.

12.) I besættelsestroppernes samkvem med landets myndigheder og befolkningen
skal Haaqer Landkrigsordningens bestemmelser strengt iagttages.

Besættelsestroppernes forplejning skal kun finde sted fra det pågældende land
i det omfang, den danske og norske økonomi kan bære det uden skade for sin egen
forsyning. Ved beslaglæggelse af ydelser fra landet skal "Reichsleistungsgesetz" finde
bilsvarende anvendelse.

Ydelser skal betales kontant. Kun i undtagelsestilfælde skal der gøres brug af
modtagelsesbeviser, der hurtigt skal indløses.

13.) Hvad angår forholdet mellem den tyske og den danske og norske valuta skal
der gennem OKW bekendtgøres en fast omregningskurs. Besættelsestropperne må i
de besatte lande kun betale med rigskreditkassesedler, der skal være tilstede i til
strækkelig mængde. Der skal for besættelsestropperne anordnes en streng indkøbs- og
udførselsbegrænsning.

14.) De til dansk og norsk grund ankommende tropper skal beskytte de i landet
- især i havnene - oplagrede varer og råstofJorråd mod ubeføjede indgreb og skal
såvidt muligt forhindre en flytning af værdier og gods til udlandet.

Tropperne skal træffe de i så henseende nødvendige første forholdsregler inden
for deres område, indtil de dertil svarende anordninger fra regeringerne foreligger.

15.) Den tysk-danske grænse vil fra den tyske indmarchs begyndelse blive spærret
for ikke-militær grænsetrafik. Derudover vil indrejse fra Tyskland til Daaimark og
Norge i begyndelsen blive forbudt for alle personer, som ikke har tjenstlige opgaver
at udføre indenfor "Weseriibung"s rammer.

Udstedelse af indrejsetilladelser til Danmark og Norge til ikke-militære personer
forbeholdes for det militære område OKW, for det civile område udenrigsministeriet.

En åbning af grænsen for det økonomiske samkvem med Danmark og Norge
vil finde sted snarest muligt.

16.) Civile myndigheders deltagelse i forberedelserne til "Weseriibung" er principielt
forbudt. Føreren har personlig forbeholdt sig at gøre undtagelser fra dette forbud.

Forsåvidt der til gennemførelsen af "Weseriibung" skal stilles fordringer til
civile myndigheder, skal disse fordringer forberedes på en sådan måde, at de først ved
"Weseriibung"s begyndelse (W-dagen) forelægges de civile instanser og med kort varsel
kræves gennemført.

Gruppe XXI's samkvem med civile myndigheder skal principielt ledes over OKW
(afd. for landkrig). OKW vil, efter at meddelelsen er frigivet af Føreren, underrette
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udenrigsministeriet og de tyske befuldmægtigede hos den danske og norske regering
og de øvrige deltagende civilinstanser ved ,;Weseriibung"s begyndelse om de militære
fordringer og foranledige disses gennemførelse.

Keitel,

1) Aktstykke nr. 28 har en række påtegninger, der viser, at det er set af generalerne Jodl, Kesselring
og Warlimont, For enkelte håndskrevne rettelser redegøres i følgende noter.

2) Sætningen: Uberort .... Østersoluurne rettet til: Frigivelse af skibsfarten på tyske havne og neutrale
Østersohaone [orbeholdes efter afklaring af sit1tationen.

3) Ordene: mest loyale rettet til: om muligt loyale.

29.

Rapport fra storadmiral Raeder til rigskansler Adolf Hitler angående

operation "Weseriibung".

9. marts 1940.

Marinens øverstkommanderendes rapport til Føreren
den 9. marts 1940 kl. 12.00.

Øvrige tilstedeværende: General Keite1.

Operation "Weseriibung".

1.) Marinens ooerstkommamderende udtalte, at han altid havde næret og stadig
nærede den opfattelse, at en engelsk besættelse af Norge ville være af afgørende virk
ning mod Tyskland, idet også Sverige da kunne blive draget ind i krigen mod Tysk
land, og alle malmforsyninger fra Sverige standset. Englænderne har nu den ønskede
lejlighed til under påskud af hjælp til Finnerne at sende troppetransporter gennem
Norge og Sverige og følgelig at besætte disse lande, dersom de nærer ønske herom.
Operation ,;Weseriibung" haster derfor. Imidlertid anser marinens øverstkomman
derende det for sin pligt at give Føreren et klart billede med hensyn til beskaffenheden
af flådeoperationen.

Operationen er i sig selv i modstrid med alle teoretiske principper for sø
krigsførelse. Ifølge teorien vil den kun kunne udføres af os, hvis vi er i besiddelse af
herredømmet til søs. Det er vi ikke; vi gennemfører tværtimod den operation stillet
overfor den langt overlegne engelske flåde. Til trods herfor mener marinens øverst
kommanderende, at vore tropper kan og vil blive ført heldigt til Norge, forudsat at
overrumplingen er fuldstændig.

Mangfoldige gange i krigshistorien er netop de operationer kronet med held,
som gik imod alle krigsførelsens principper, forudsat at de blev gennemført ved en
overrumpling. Det kritiske punkt består i at trænge igennem til havnene, når kyst
befæstningerne passeres. Dette kan ventes gennemført, såfremt det kan ske ved en
overrumpling, og såfremt nordmændene ikke tilstrækkelig hurtigt beslutter sig til at
åbne ild, hvis de overhovedet træffer en sådan beslutning.

Den vanskeligste operation for skibene er tilbageturen, der medfører, at de
skal bryde igennem de britiske flådestyrker. Hovedstyrken af den britiske flåde er
fornylig blevet stationeret i Scapa Flow igen; i øjeblikket findes der 2 slagkrydsere,
3 slagskibe og mindst 3 eller 4 svære krydsere der. Lette flådeenheder vil skygge vore
styrker og forsøge at lede den britiske hovedstyrke imod dem. Alle moderne flåde
styrker må forene sig om dette gennembrud, d. v. s. slagskibe, Hipper og samtlige
destroyere fra Narvik og Trondheim. Styrkerne i og syd for Bergen (mindre krydsere
og specialskibe) må bryde igennem langs kysten med støtte af Liitzow. Ikke een
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destroyer må lades tilbage, og naturligvis slet ikke en krydser, hverken i Narvik eller
i Trondheim, på et tidspunkt, da den tyske flådes skæbne står på spil. Det kraftigst
mulige samarbejde fra luftvåbnets side vil være påkrævet. 4 store ubåde vil blive
stationeret i Narvik og sandsynligvis 2 i de øvrige støttepunkter. Et antal vil blive
stationeret langs den britiske flådes tilsejlingsruter.

I perioden umiddelbart efter besættelsen vil eskortering af transporter til Oslo
være af allerstørste betydning, ligesom der må indrettes sikre støttepunkter for flåde
styrker i havnene på sydvest- og vestkysten. Senere hen kan operationer udføres
herfra. Malmtransporten fra Narvik vil blive afbrudt indtil videre, idet spørgsmålet,
hvorvidt og på hvilken måde de udstrakte kystfarvande kan forsvares mod britiske
angreb, må klarlægges først.

2.) Marinens øverstkommanderende foreslår, at der efter besættelsen tilgår rus-
serne meddelelse om, at Tromsø ikke er blevet besat af tyskerne. Dette ville af russerne
blive fortolket som en vis hensyntagen til deres interesser. Det er bedre at have
russerne i Tromsø end englænderne.

Føreren ønsker ikke at have russerne på så nært hold og mener, at Tromsø
også må besættes af os.

3.) Jliarinens øverstkommanderende anmoder om tilladelse til, at flådens luftstyrker
lægger ca. 6 luftminer i Scapa Flow for at beskadige større britiske enheder, der
eventuelt senere måtte trække sig tilbage til Færøerne.

Føreren tiltræder fuldtud dette og anser en aftale med luftvåbnet for påkrævet,
idet dette agter at iværksætte bombeangreb i nær fremtid.

4.) Marinens øverstkommanderende giver en oversigt over de forskellige gruppers
gennemførelse af flådeoperationen.

sign. Raeder.

kontrasign. Assmunn.

30.

Skrivelse fra admiral Schniewind til væmemagtens overkommando angående

nye krav til Sverige og Norge i forbindelse med operation "Weseriibung".

Il. marts 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Knn gennem officer. l )

S0KRIGSSTABEN
Vedr. Weseriibung
Sag: OKW. (W.F.A.) Abt. L UP} 7/40 af 26. 2. 40

Til

Bel'lin, den 11. 3. 40

OKW. (L.)
Hr. orlogslcaptajn Krancke personlig.

Med hensyn til punkt A 5 i den anførte sag vedr. underretning til Sverige om vore
forholdsregler skal man anmode om, at der i denne underretning må blive optaget en
fordring resp. advarsel om, at svenske krigsfartøjer i egen interesse indtil videre i Kattegat
og Øresund såvel som ved den svenske sydkyst indtil Karlskrona ikke må sejle udenfor
3 sømil-grænsen.s) Det kan tilføjes, at denne indskrænkning af svenske krigsfartøjers be
vægelsesfrihed ikke opretholdes efter situationens afklaring.t)

Da denne advarsel har indflydelse på (vore) egne søstridskræfters operative forholds
regler, anmoder man om en bekræftelse af, at den optages i noten til Sverige.
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Efter befaling
I udkast sign. Scbniewind.

Afskriftens rigtighed bekræftes:
Pape,

Orlogskaptajn (V).

l) Aktstykke nr. 30 bærer general Kesselrings signatur og er forsynet med forskellige rettelser, for
hvilke der redegøres i efterfølgende noter.

2) Med håndskrift er i marginen indføjet: Sagen ikke L. Den indeholder operationsplanen"Weser
iibung" og som punkt 5 en meddelelse om, at Rusland og Sverige bliver underret/et ved gennem
[orelsen af JVeserubung.

3) Med håndskrift er tilføjet: svensk territorialfarvand.
4) Med håndskrift rettet til: vil blive opretholdt.
5) I marginen er udfor dette stykke skrevet: til 7.

Samtidig anmoder man om, at der i fordringerne til Norge må blive tilføjet den
fordring, at norske lodser fremtidig skal udføre deres tjeneste efter tyske myndigheders
krav, og at fyrvæsenet ved den norske kyst i fremtiden skal rette sig efter tyske myndighe
ders instruktioner (den "kommanderende admiral og befuldmægtigede for marinens over
kommando i Norge").5)

31.
Tillæg til udkastet indeholdende forslag til politiske og forvaltningsmæssige

forholdsregler i anledning af operation "Weseriibung".
11. marts 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefi<ag - Kun geunem officer
3 eksemplarer
3. eksemplar

Tillæg til udkastet "Politiske og forvaltningsmæssige forholdsregler i anledning
af operation "Weseriibung".

De militære fordringer til den danske og norske regering (udkastets bilag l) vil
yderligere blive suppleret som følger:
9.) Instruktion om, at de norske lodser fremtidig skal udføre deres tjeneste efter

tyske myndigheders krav, og om at fyrvæsenet ved den norske kyst i fremtiden skal
rette sig efter tyske myndigheders bestemmelser.

10.) De nøjagtigste oplysninger vedrørende udlagte minespærringer skal stilles til
disposition gennem den danske og norske regering.

W [arlimont)

32.
Referat angående behandlingen af de fjendtlige staters officielle og officiøse
repræsentationer i Danmark og Norge i anledning af operation "Weseriibung".

12. marts 1940.

Behandling af de fjendtlige staters
officielle og officiøse repræsentationer
i Danmark og Norge i anledning af
"Weseriibung".

L IV

Vedr.:

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officer1)

Berlin, den 12. marts 1940.

4 eksemplarer.
1. eksemplar.

klare

Referat.
Under operation "Weseriibung" må de tyske kommandanter være forsynet med
ordrer om, hvorledes de, sålænge de ikke har modtaget instrukser herom fra den
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tyske politiske befuldmægtigede, har at forholde sig overfor de fjendtlige staters officielle
og officiøse repræsentationer og øvrige statsborgere i Danmark og Norge.

Der skal i denne forbindelse stilles følgende militære fordringer:
a) Omgående afbrydelse af efterretningstjenesten (telefon- og radiotjenesten);
b) Personlig kontrol med personalet;
c) Udvisning af personalet snarest muligt;
d) Forhindring af en tilintetgørelse eller fjernelse af krigsmateriel (Finlandsudstyr) og

andet værdifuldt gods.
Desuden kan det af politiske grunde være vigtigt at sikre sig aktmateriale.
Til gennemførelse af disse fordringer foreslås følgende instruktion til gruppe XXI:

l) De fjendtlige staters gesandtskaber ligger i hovedstæderne. Som følge af gesandt-
skabernes eksterritorialret er gennemførelsen af de stillede fordringer et politisk
spørgsmål og følgelig en opgave for de tyske politiske befuldmægtigede, som til ud
førelse af deres opgave på forlangende skal have militær stillet til rådighed.

2) Telefonforbindelserne med de fjendtlige staters konsulater skal straks spærres
ved afbrydelse af ledningerne. Forhåndenværende radioindretninger skal beslaglægges,
hvorved det er nødvendigt at betræde bygningerne. Konsulerne og konsulatspersonalet
skal holdes under kontrol; der skal kun skrides til anholdelse ved fjendtlig handling
mod den tyske besættelsesmagt. En tilintetgørelse eller fjernelse af krigsmateriel
og andre værdifulde effekter skal forhindres. Udvisningen af personalet og de sikrede
genstandes forbliven på stedet ordnes af de tyske politiske befuldmægtigede.

3) De fjendtlige staters handelsrepræsentationer og andre officielle og officiøse
repræsentationer skal behandles som konsulaterne.

4) Private fjendtlige udlændinge skal - forsåvidt deres nærværelse kan erfares
gennem de stedlige myndigheder i landet - ligeledes holdes under kontrol. Tele
fonforbindelserne med deres lejligheder skal afbrydes. Deres udvisning forbeholdes
de politiske befuldmægtigedes bestemmelser.

Da disse retningslinier må bekendtgøres gennem gruppe XXI til kommandanterne
gennem enkeltbefalinger, anmoder man om en afgørelse af, hvorvidt de foreslåede principper
for behandlingen kan finde anvendelse som arbejdsgrundlag.

Efterretningstjenestens udenlandske afdelings stilling til spørgsmålet foreligger endnu
ikke. Den mener ikke at kunne tage definitiv stilling til sagen uden udenrigsministeriets
medvirken.s)

J [odI].

1) Aktstykke nr. 32 har en række påtegninger, der viser, at det er set af generalerne Kesselring og
Warlimont.

2) Med- Jodls hånd er påtegnet: Føreren er indforstået 1%.

33.
General v. Falkenhorsts ordre om streng hemmeligholdelse af

alle forberedelserne til operation "Weseriihung".
12. marts 1940.

Hemmelig kommandosag - CheCsag - Kno gennem officer
seu«; den 12. 3. 1940.

60 eksemplarer.
20. eksemplar.

Vedrorer: Camouflering og hemmeligholdelse.

Forudsætningen for ethvert foretagendes succes er overraskelsen. Under forberedelsen
kan den kun sikres ved den pinligste kontrol med og strengeste iagttagelse af hemmelig
holdelsen.

For den foreliggende operation befaler jeg som resume af de hidtil givne enkelt
instruktioner:
47
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1.) På vejen til mødestedet og under samlingen skal alle foresatte medvirke til, at der
under alle omstændigheder ikke finder nogen omtale sted af nogen som helst formodninger
om det fremtidige anvendelsesformål. Der skal gives belæring om de politiske følger af
sådanne farlige drøftelser. Det skal indflettes, at vidtgående formodninger i det foreliggende
tilfælde savner ethvert grundlag. Kun overfor officerer må der tales om en forestående
omgruppering og' om opstillingen af en reservestyrke, som endnu skal trænes ved øvelser.

2.) Kan forberedelserne til yderligere beredskabsforanstaltninger (afskibning m. v.) ikke
mere hemmeligholdes, skal der på samme måde, under tavshedspligt, opgives anførerne
og forkommandoerne en transportbevægelse mod sydøst uden nærmere angivelse af målet.
Transporten skal af hensyn til rigsbanernes aflastning og af camoufleringsgrunde finde sted
ad søvejen over Østprøjsen.

Overfor de enheder, der ankommer til Nordsøhavnene med afskibning for øje,
skal en gennemfart gennem Kejser Wilhelm kanalen antydes.

De afdelinger af XXXI. armekorps, som besætter Jylland, må ikke før 'W-71 dag
om aftenen overskride linien: Slesvig - Husum hverken med tropper eller med rekognosce
ringskommandoer. Undtagelser kun i påtrængende tilfælde, kun af officerer i civil og
kun med særligt samtykke fra den XXXI højere kommando. Indtil W-71 dag skal der,
når hemmeligholdelsen ikke mere kan opretholdes i det fulde omfang, antydes en aktion
mod øst, bestående i samling med afskibning for øje i Kiel, Hamborg og Flensborg.

3.) Virkelige mål kan bekendtgøres overfor:

a) Selvstændige troppeafdelingers kommandanter tidligst på W -:-4 dage.
b) Førere ned til kompagnichefen for afdelinger, der indskibes med søtransport for

øje, først ombord kort før udløbet, mandskabet først efter udløbet.
c) Førere ned til kompagnichefen for afdelinger for lufttransport tidligst l time

før indstigningen i maskinerne; mandskabet, forsåvidt det er nødvendigt og mu
ligt, først efter starten.

4.) Den før afsløringen nødvendige medarbejderkreds skal udvælges skriftligt af de
ansvarlige kommandanter og begrænses mest muligt. Alle de forarbejder, der, selvom det
kun er antydningsvis, giver adgang til at drage slutninger om foretagendet, må kun fore
tages gennem officerer (skrivelser og tegninger!).

5.) Der skal med øjeblikkelig virkning hos divisionerne og de overordnede stabe etableres
en skærpet kontrol med posttrafikken. Feltpost skal udelukkende benyttes. Postcensur
af Ic officererne.

6.) Den indtil nu tilladte orlovskvota af 5 %må ikke overskrides, sær- og søndagsorlov
skal indskrænkes til et minimum, orlov for 3. bjergdiv. til Berlin er forbudt.

7.) Der må under transporten være sikkerhed for, at vigtige hemmelige sager, som
kun må medtages i det mest begrænsede omfang, straks tilintetgøres ved landing på neutral
eller fjendtlig grund. (Tændstikker medtages).

8.) Alle forberedelser på pengeøkonomiens område skal holdes strengt hemmelige.
Tropperne må først efter overskridelsen af den tyske rigsgrænse erfare, med hvilket formål
der udstedes rigskreditkassesedler. Nærmere bestemmelser se: (Gruppe XXI. O.Qu./IVa
Nr. 1/40 g Kdos. Chefs. af 9. 3. 40.)

9.) De til divisionerne oversendte kortpakker må, forsåvidt det ikke er nødvendigt
for førerstabene, først åbnes, efter at det tyske rigsområde er forladt, i flyvemaskinen og
ombord på skibene. Se nærmere: (Gruppe XXI Ia/l6/40 g Kdos. Chefs. af 5.3.40.).

10.) Overtrædelser af denne befaling skal straffes under anvendelse af de strengeste
straffe og anmeldes til mig i hvert enkelt tilfælde.

Den øverstbefalende for gruppe XXI.
v. Falkenhorst.
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34.

Referat angående forhandling om signalofficerernes indvielse i

operationsplanen "Weseriibung Siid".
12. marts 1940.

Hemmelig kommandosag
H. Kdo. XXXI
Ia/Nachr.

Berlin, 'den 12. 3. 1940

Kaptajn.

Forelæst, godkendt og underskrevet:

Reinicke.Ulæseligt navn.

Kaptajn

Forhandling.
I forståelse med den øverstbefalende, flyvergeneral Kaupisch, og chefen for ge

neralstaben, generalmajor Rimer, blev signalofficererne ved
198. infanteri division, kaptajn Schalla,
Il. skyttebrigade, kaptajn v. Brackel,

170. infanteri division, kaptajn Reinicke,
forsåvidt de for signalforbindelserne nødvendige forarbejder gjorde det påkrævet, ind
viet i "Weserlibung Slid". De blev ved håndslag forpligtet til ubetinget tavshed overfor
enhver og udtrykkelig gjort opmærksom på, at der også skal iagttages ubetinget tavshed
overfor alle de officerer, som ikke er indviet og forpligtet.

Udelukkende til brug for sigualofficererne blev udleveret som grundlag for for
arbejderne:

l.) Spionagenettene "Weser Slid",
2.) Særbefaling for signaltjenesten for Kdo. XXI Ia/Nachr. Nr. 10/40 g. Kdos.

af Il. 3. 40 (chefsag)
3.) Radioplanen.
4.) Kodemidlerne.
Det blev særlig betonet, at ingen måtte tages i brug ved hjælpe- og skrivearbejder.

Fordelingen af radiomaterialet for"Weserubung Nord" kan uden nogen indvielse forberedes
gennem de radiosagkyndige medarbejdere.

Sluttet:

35.
Uddrag af ordre fra general v. Falkenhorst vedrørende

besættelsen af Danmark og Norge.
13. marts 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officer

Gruppe XXI
O Qu/Qu 2 1/40 G. Kdos. Chefs.

Gr.H.Qu. den 13. 3. 40

Fra x-dagen gælder bestemmelsen som hemmelig.
Denne befaling må [orst udleveres samtidig med de taktiske bestemmelser.

138 eksemplarer
20. eksemplar.

Særlige bestemmelser om, hvorledes der skal forholdes ved besættelsen af
Danmark og Norge.

A.) Almindelige bestemmelser.
l.) Den militære besættelse af Danmark og Norge finder sted med det formål at

sikre disse landes neutralitet. Det må tillige være målet at gennemføre besættelsen i en
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fredelig form. Kun der, hvor de tyske tropper møder modstand, skal denne hensynsløst
brydes med våbenmagt.

2.) Det må tilstræbes, at tropperne, befolkningen og landets myndigheder foranle
diges til at tolerere den tyske fremgangsmåde og gøres rede til et loyalt samarbejde med
de tyske tropper og myndigheder.

3.) De til dansk og norsk grund ankommende befalingsmænd foretager overfor
de stedlige militære og civile myndigheder (amtmænd, borgmestre) skridt, der hurtigt
skal hidføre opgivelse af enhver modstand og tilvejebringelse af fredeligt samarbejde. Det
må gøres de lokale myndigheder klart, at man forventer direktiver i denne retning fra deres
foresatte myndigheder. Det skal derved betones, at de ved loyal imødekommenhed bedst
tjener deres fædrelands interesser, at enhver modstand er formålsløs og kun kan medføre
alvorlig skade.

4.) På besættelsesdagen vil der overfor den danske og norske regering blive fore
taget diplomatiske skridt fra tyske politiske befuldmægtigedes side. Det forventes, at den
danske og norske regering vil påtage sig følgende militære forpligtelse:
a.) Opråb fra regeringerne til befolkningen og de militære styrker om ved besættelsen at

undlade enhver modstand mod de tyske tropper.
b.) Befaling til de militære styrker om at optage forbindelse med de tyske befalingsmænd

angående loyalt samarbejde. De danske og norske tropper forbliver i besiddelse af
deres våben, hvis den lokale situation ikke nødvendiggør andet. Fra de danske og
norske militære styrkers side skal der stilles forbindelsesorganer til rådighed for kom
mandanten for de tyske tropper og de stedlige befalingsmænd. Omvendt skal der ud
nævnes tyske forbindelsesofficerer ved de danske og norske garnisoner.

c) Overladelse i ubeskadiget stand af militære indretninger og anlæg, især kystforsvars
anlæg, forsåvidt de er nødvendige til sikring mod en ydre fjende.

d) Trafik- og telekommunikationsmidler skal stilles til rådighed, forsåvidt de er nødven
dige for de tyske troppers opgaver og deres forsyning. Opretholdelse i ubeskadiget
stand og sikring af driften af trafikmidler, veje og telekommunikationsmidler.

e) Udløbsforbud for krigs- og handelsskibe til udlandet. Frigivelse forbeholdes efter situa
tionens afklaring.

f) Spærring af hele telekommunikations- og posttrafikken ad søvejen til udlandet med
undtagelse af visse forbindelser med 0stersøstaterne. (se også E, 2).

g) Presse og radiofoni stilles til rådighed for kundgørelser fra de militære befalingsmænd.
h) Udførselsforbud for krigsmateriel.
j) Anvisning på, at de norske lodser fremtidig skal forrette deres tjeneste efter de tyske

myndigheders krav, og at fyrvæsenet ved den norske kyst i fremtiden skal rette sig
efter de tyske myndigheders bestemmelser.

k) Det nøjagtigst mulige materiale ang. eventuelt udlagte mine spærringer skal stilles
til rådighed af den danske og norske regering.

l) Omgående indstilling af den danske og [norske vejrtjenestes samlede udsendelser af
vejrobservationer.') .

B.) Særlige militære forholdsregler.
1.) Danmark og Norge er i henhold til de militære bestemmelser i fuld udstrækning

operationsområde.
Den øverstbefalende for gruppe XXI er bemyndiget til indtil de militære

operationers afslutning i de besatte områder at træffe alle de forholdsregler, som er på
krævet til sikring af den tyske besættelse og til gennemførelse af dens formål. For Danmark
overdrages denne fuldmagt til den øverstbefalende for den XXXI højere kommandos. De
enkelte landgangstroppes førere er berettiget til i samme omfang at træffe ubetinget nød
vendige forholdsregler, forsåvidt der i det enkelte tilfælde ikke foreligger instruktioner fra
gruppe XXI's øverstbefalende.

2.) Behandlingen af de danske og norske tropper skal rette sig efter situationen.
Enkeltheder fastsættes i operationsbefalingerne. Besættelsestroppernes beslaglæggelse af
de militære faste ejendomme og indretninger skal såvidt muligt foretages i forståelse med
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landets militære myndigheder. Om den gensidige hilsepligt skal der træffes aftaler. Mellem
den tyske værnemagts og de danske og norske militære styrkers myndigheder skal forbin
delsesofficerer udveksles.

3.) Tyske flag skal anbringes der, hvor det er påkrævet for at markere tilstedeværel
sen af tyske tropper eller myndigheder.

Ved samtidig belægning med danske og norske tropper kan de danske og norske
flag hejses ved siden af det tyske.

4.) Til de danske og norske militærstyrker vil der blive uddelt opråb i form af løbe
sedler, se bilag l (følger).2)

Skulle de danske og norske militære styrker yde militær modstand mod besættelses
tropperne eller gennem sabotageakter søge at hindre de tyske troppers indtrængen, skal
landets besættelse gennemtvinges med alle til rådighed stående midler. De danske og
norske tropper vil da være at afvæbne og internere. Efter omstændighederne er det i til
fælde af usikker holdning tilstrækkeligt at sikre sig ammunitionsforrådene.

5.) Krigs- og ouerseiske handelsskibes afsejling skal forbydes under henvisning til
den tyske marines spærreforanstaltninger. Frigivelse forbeholdes efter situationens af
klaring.

Da der for flyvemaskiner vil blive udstedt et almindeligt start/orbud, skal flyvemaski
ner af enhver art hindres i at lette. Undtaget fra afsejlings- resp. startforbudet er samt
lige under USAs flag sejlende krigs- og handelsskibe såvel som flyvemaskiner. De diploma
tiske krav, der skal stilles i henhold til A.) 4, e (side 2) i de ovennævnte "Særlige bestem
melser", vil blive begrænset i overensstemmelse hermed.")

6.) Den tysk-danske grænse skal med indmarchens begyndelse spærres for ikke
militær grænsetrafik af den XXXI højere kommando under tilkaldelse af X . værnekreds
kommando. Derudover vil indrejse fra Tyskland til Danmark og Norge blive forbudt for
alle personer, der ikke skal udføre tjenstlige opgaver i operationsområdet. Udstedelse
af indrejsetilladelser til Danmark og Norge for ikke-militære personer forbeholdes OKW
afd. L og udenrigsministeriet.
C.) Forholdet overfor de danske og norske myndigheder.

Det er hensigten efter operationernes afslutning at gennemføre de på ikke-militært
område nødvendige opgaver i forståelse med landets regering. Hertil indsættes civilorganer
på vigtige tyske støttepunkter. De tyske besættelsestropper er på dette område, indtil dette
er bragt i orden gennem de civile organer, kun virksomme og beføjede til at træffe omgå
ende forholdsregler, forsåvidt det er ubetinget påkrævet til opfyldelse af deres militære op
gaver. Operationernes afslutning skal meldes til gruppe XXI. Såsnart de civile organer
er ankommet, indskrænker besættelsestroppernes opgave sig til den militære sikring og for
svaret af de besatte områder. I denne forbindelse er de berettiget til at træffe alle forholds
regler til opfyldelse af de militære opgaver. Til forholdsregler på ikke-militært område skal
derefter indhentes samtykke hos de lokale tyske civilorganer resp. hos gruppe XXI. Så
længe de tyske civilorganer endnu ikke er tilstede og der endnu ikke foreligger instruktion
ner i så henseende, skal de lokale befalingsmænd indtage følgende holdning overfor myn
digheder:

1.) Der skal tilsikres de danske og norske myndigheder uhindret fortsat arbejde og
beskyttelse af de tyske besættelsesstyrker. I forståelse med myndighederne skal de lokale
tyske befalingsmænd garantere en gnidningsløs fortsættelse af myndighedernes arbejde
og det offentlige liv. De skal kun gribe ind der, hvor besættelsestroppernes sikkerhed
og forsyning ubetinget forlanger det. .

Fjendtlige handlinger skal forhindres. Der, hvor tjenestemænd modsætter sig et
fredeligt samarbejde, vil de være at afsætte og at erstatte med loyalt sindede personer.
Dette vil i reglen kun være nødvendigt for tjenestemænd, der står i spidsen for de pågæl
dende myndigheder. I denne forbindelse er det hensigtsmæssigt at gøre brug af de tyske
konsuler (se bilag 2), som er i stand til at opgive navnene på dertil egnede personer.s)

Cirkulære vedr. Danmark resp. Norge se bilag.S)

2.) Jernbaner, kystsejlads og indenrigsk skibsfart skal holdes i gang og tages i brug
til besættelsestroppernes formål, forsåvidt det er nødvendigt for de tyske troppers opgaver
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og forsyning. Sikkerhed mod passiv modstand og sabotage skal garanteres. Hertil skal, om
muligt, loyale styrker i landet (evt. politi) tages i brug.

3.) De besatte områders politistyrker beholder, hvis de optræder loyalt, deres op
gaver og skal ikke afvæbnes. Grænsesikring og toldvagt, især af Norges grænse mod Sverige
og Finland, skal opretholdee.

Kun i nødstilfælde skal den tyske værnemagts styrker sættes ind ved gennemførelse
af politimæssige opgaver.

4.) Telekommunikations- og posttrafikken ad søvejen med udlandet skal afbrydes,
med østersøstaterne er indstrænkning og kontrol påkrævet.

D.) Ølconomiske forholdsregler.
De besatte landes økonomi må såvidt muligt holdes gnidningsløst i gang. Øjeblik

kelige indgreb skal kun finde sted der, hvor besættelsesmagtens forsyning og sikkerhed
samt befolkningens forsyning ubetinget kræver det.

Der attacheres de lokale befalingsmænd på de økonomisk vigtigste punkter føl
gende forsvars økonomi-officerer med det formål at yde støtte og rådgivning:

garnison
København
Esbjerg
Aarhus
Bergen
Oslo
Trondheim
Narvik.

attacheret
XXI. generalkommando

170. division
170. division
69. division

163. division
138. bjergjæger-regiment

3. bjergdivision

navn
orlogskaptajn Forstmann
orlogskaptajn Eichholz
kaptajnløjtnant Michler
fregatkaptajn Angermann
orlogskaptajn Kessler
kaptajnløjtnant Sonnemann
orlogskaptajn Reichmann

Disse har følgende opgaver:

a) Rådgivning ved landets udnyttelse til troppernes behov og med hensyn til sikringen
af de forhåndenværende forråd.

b) Rådgivning ved opretholdelsen af det økonomiske liv og befolkningens forsyning.
c) Rådgivning med hensyn til opretholdelsen resp. igangsættelsen af de offentlige

værker (gas, vand, elektricitet) til betjening af militæret, civilbefolkningen og det
økonomiske liv.

d) Undersøgelse af økonomien, især den industrielle økonomi, med henblik på muligheden
for dens udnyttelse til den tyske krigsøkonomis formål.

Først påhviler der tropperne følgende opgaver:
1.) Det i landet - især i havnene - beroende gods og råstofforråd skal beskyttes

mod ubeføjede indgreb fra hvem som helst, mod uøkonomisk anvendelse og sabotage. Flyt
ning af værdier og gods til udlandet skal såvidt muligt forhindres.

2.) Alle bedrifter skal ubetinget skånes og holdes i gang. I særdeleshed skal alle
offentlige værker (gas, vand, elektricitet) beskyttes og holdes i gang.

3.) Danmark og Norge forbliver selvstændige told- ogvalutaområder. Toldgrænseom
råderne skal derfor kontroleres (se også C 2).

Enkelte værnemagtsmedlemmer, som rejser tilbage til deres hjemland, er underka
stet toldkontrol. I tilfælde, hvor troppeafdelinger føres tilbage, skal vedkommende fører
attestere, at tropperne ikke medfører toldpligtige varer. Tilbagevendende flyvemaskiner
(lufttransporteskadriller) skal før starten undersøges med henblik på tilstedeværelsen af
toldpligtige varer.

4.) Besættelsestroppernes forsyning skal kun tages fra landet i det omfang, den
danske og norske økonomi kan bære det uden at lide skade, resp. i det omfang, den militære
situation ubetinget gør det påkrævet. Ved beslaglæggelse af varer fra landet skal "Reichs
leistungsgesetz" finde tilsvarende anvendelse. Varer skal betales kontant. Kun i undta
gelsestilfælde skal der gøres brug af modtagelsesbeviser, der snarest vil være at indløse.

5.) Besættelsestropperne betaler i de besatte lande med rigskreditkassesedler, der
på indmarchdagen står til dispostion, såvel som med betalingsmidler i landets valuta, hvis
tropperne har modtaget disse ved omveksling af rigskreditkassesedler.
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Tropperne skal hos de pågældende kasserere omveksle de i deres besiddelse værende
betalingsmidler i tysk rigsvaluta til rigskreditkassesedler. Omregningskursen andrager for
en norsk krone RlVI 0,60, for en dansk krone RM 0,50.

Ved pengeveksling f. eks. ved indkøb må tyske rigsbanksedler ikke modtages, idet
det skal undgås, at i udlandet værende betalingsmidler (emigrantpenge) på denne måde
kommer tilbage til Tyskland.

6.) Varer til personligt brug må betales kontant, og der må herfor ikke udstedes
modtagelsesbeviser. Til udstedelse af modtagelsesbeviser er ,kun militære myndigheder
berettiget.

Divisionerne respektive deres selvstændige enheder sørger for, at lokale dagblade
i de første dage underretter befolkningen om anvendelsen af rigskreditkassesedler og om
deres omregningskurs og oplyser dem om, at den enkelte soldat er henvist til at betale
kontant for sine personlige fornødenheder. Kun militære myndigheder er berettiget til
at forlange ydelser mod modtagelsesbeviser, forsåvidt den militære situation eller tropper
nes forsyning gør sådant påkrævet,")

7.) Det er de enkelte værnemagtsmedlemmer og tyske statsborgere, som står i
værnemagtens tjeneste, på det strengeste forbudt at foretage hamsterkøb af enhver art. Trop
pekommandanterne skal personlig kontrolere overholdelsen af dette forbud. Tilladt er kun
indkøb til eget dagligt uomgængelig nødvendigt umiddelbart behov. Forsendelse af pakker
til hjemmet er forbudt.

E.) Øvrige forholdsregler.

1.) For behandlingen af de fjendtlige staters missioner, hvortil hører missionerne for
Storbritannien og Nordirland såvel som Dominions Kanada, Det australske Forbund, New
Zealand og Den sydafrikanske Union, Frankrig, Ægypten, Sudan og Irak, gælder føl
gende retningslinier:

a) Indgrebet mod de i København og Oslo liggende fjendtlige staters gesandtskaber, som
folkeretligt er eksterritoriale, såvel som deres udvisning er en opgave, der påhviler de
politiske befuldmægtigede. Til gennemførelsen af efterretningsspærringen og even
tuelle bevogtningsopgaver skal der på forlangende stilles de befuldmægtigede militære
styrker til rådighed.

b) Hvad angår fjendtlige staters konsulater skal telefonforbindelserne straks spærres ved
afbrydelse af ledningerne. Forhåndenværende radioindretninger vil være at be
slaglægge; i denne forbindelse vil en betræden af bygningerne være tilladt. Kon
sulerne og konsulatspersonalet skal holdes under kontrol; til anholdelse skal der kun
skrides i tilfælde af fjendtlig handling mod den tyske besættelsesmagt. En tilintet
gørelse eller flytning af krigsmateriel og andet værdifuldt gods skal forhindres. Ud
visningen af personalet og sikrede effekters forbliven på stedet ordnes af de tyske
befuldmægtigede.

c) De fjendtlige staters handelsrepræsentationer og andre officielle og officiøse repræsen
tationer skal behandles som konsulaterne.

d) Private fjendtlige udlændinge skal ligeledes kontroleres, forsåvidt deres nærværelse kan
erfares gennem landets stedlige myndigheder. Telefonforbindelserne til deres boliger
skal afbrydes. Det forbeholdes de politiske befuldmægtigede at træffe bestemmelser
om deres udvisning.

Alle ovrige missioner forbliver ukrænkelige. Deres efterretningstrafik ledes over
tyske forbindelser.

2.) Radiosenderne, især Oslo, Stavanger, Bergen, såvel som Kalundborg, København og
Skamlebæk, skal straks besættes af radioindsatsgrupper. De skal til stadighed stå til dispo
sition for kundgørelser fra besættelsestropperne. En tysk censur vil under det videre forløb
blive indrettet.

Kabelforbindelserne fra Egersund til Peerhead (Skotland), fra Grimstad til NewBiggen
(England) skal straks afbrydes, kablerne fra Arendal til Hirtshals (Danmark) og fra Årendal
til Cuxhsven og Sild skal, såvidt muligt ubeskadigede, tages under kontrol. (Se også sær
befaling for signaltjeuesten).
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3.) Landets presse skal ikke hindres i at udkomme, sålænge den forholder sig loyal
overfor begivenhederne. M aviserne skal det fordres, at de kun bringer de militære ny
heder, som overgives dem af de til den tyske værnemagt hørende myndigheder.

4.) Befolkningen må fra besættelsens begyndelse i videst muligt omfang påvirkes
gennem propaganda. Der skal herved fremkaldes det indtryk, at der ikke kan bestå nogen
tvivl om regeringernes afgørelser til gunst for de tyske fordringer, og at dertil svarende
overenskomster allerede er i færd med at blive afsluttet. I denne forbindelse vil befolkningen
blive bearbejdet af afdelinger af propagandakompagniet, der har sine særlige instruktioner.

5.) Af værnemagtsdomstolene skal kun pådømmes handlinger, der forhindrer eller
har til hensigt at forhindre besættelsens formål, eller som retter sig umiddelbart imod
værnemagten, dens medlemmer eller følge. Værnemagtsdomstolene anvender tysk straf
feret. Befolkningens opmærksomhed skal henledes herpå.

Landenes domstole arbejder videre efter landets egen ret.

6.) Under besættelsestroppernes samkvem med myndighederne og befolkningen
skal Haager Landkrigsordningens bestemmelser strengt iagttages. Kort resume af de vig
tigste bestemmelser se bilag 5.

7.) Divisioner resp. selvstændige enheder af værnemagtens forskellige afdelinger
sørger for, at den danske og norske vejrtjenestes samlede udsendelser af vejrobservationer
snarest muligt indstilles, og at man undlader at offentliggøre vejrkort og vejrberetninger
i avis og radio for at forholde fjenden oplysning om vejrsituationen").

Yderligere anvisninger følger.

sign. v. Falkenhorst.

For rigtigheden:
Underskriften ulæselig
Oberst af generalstaben

1) Stk. l er senere indføjet.
a) Bilag l er ikke påtruffet,
a) Stykket: Undtaget hermed er senere indføjet.
4) Bilag 2 er ikke påtruffet,
5) Ikke påtruffet,
8) Afsnittet: Divisionerne o • • • •• • • påkrævet er senere indføjet.
7) Punkt 7 er senere indføjet.

Bilag 4.

Retningslinier for den personlige omgang med den danske befolkning.

Ethvert medlem af værnemagten må være klar over, at han ikke er kommet til et
fjendtligt land, men at tropperne rykker ind i Danmark for at beskytte landet og sørge for
befolkningens sikkerhed. Der må derfor tages hensyn til følgende:

l) Danskeren har en stærk nationalfølelse. Desuden føler det danske folk sig beslægtet
med de skandinaviske folk.

Derfor: Undgå alt, hvad der kan krænke hans nationale ære!
2) Danskeren er frihedselskende og selvbevidst. Han afviser al tvang og under

kastelse. Han mangler sans for militær disciplin og autoritet.

Derfor: Giv ham kun få ordrer, råb ikke op - det fylder ham med modvilje
og er virkningsløst. Oplys ham sagligt og overbevis ham! Der nås mere med en humoristisk
tone. Unødig strenghed og formynderskab krænker hans selvfølelse og må undgås.

3) Danskeren er i besiddelse af megen bondesnuhed og en snedighed, der grænser
til upålidelighed.
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4) Danskeren tænker rationelt. Hans interesser bevæger sig hovedsagelig om mate
rielle problemer. Enhver begrænsning af sine fornødenheder føler han særlig hårdt.

Derjor: Undgå såvidt muligt indgreb i den personlige ejendomsret! "Lang
fingrethed, organisering" o. lign. er forbudt.

5) Danskeren elsker en hyggelig og behagelig tilværelse. Han kan vindes ved venlig
hed, små opmærksomheder og personlig anerkendelse.

6) Som handelsnation er Danmark engelskorienteret. Danskeren afskyr krig. Det
nationalsocialistiske Tysklands mål møder - med få undtagelser - ingen forståelse.

7) Mange danske forstår tysk.

Bilag 5.

Retningslinier for troppernes optræden i det besatte område.

Haager landkrigsreglementet tilsikrer befolkningen i et besat fjendtligt land vidt
gående beskyttelse gennem besættelsesmagten. Fremfor alt skal familiernes ære og rettig
heder, borgernes liv og den private ejendomsret, samt religiøs overbevisning og gudstjene
stens udøvelse respekteres. (Haager landkrigsreglementets art. 46, 55 og 56).

Troppernes grundsætning: Yderste forsigtighed og tilbageholdenhed overfor civil
befolkningen! Malplaceret tillidsfuldhed kan bringe tropperne i fare.

Fast sammenhold, disciplin blandt tropperne, omhyggelig gennemførelse og iagt
tagelse af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er det bedste værn.

Kun i det tillælde, at befolkningen yder modstand eller forholder sig opsætsig,
kan følgende bestemmelser komme til anvendelse:

l) Hvis civilbefolkningen yder modstand og der må befrygtes angreb fra befolk
ningens side på tropperne eller etapetjenesten, må der principielt tages gidsler. Gidsler
må kun tages efter ordre af en reg[imen]tsch[ef], en selvst[ændig] bat[ail]l[on]sch[ef] eller en
ligestillet ch[ef].

Gidslerne skal såvidt muligt tages blandt de kredse af befolkningen, hvorfra fjendt
lige handlinger kan forventes.

Ved anbringelse og forplejning af gidsler skal der, selvom de holdes under strengeste
bevogtning, tages hensyn til, at det ikke drejer sig om straffefanger.

Der skal gives gidslerne og befolkningen meddelelse om, at disse vil blive skudt ved
ringeste tilløb til fjendtlige handlinger. Skydninger må dog kun fuldbyrdes efter indhentelse
af tilladelse fra divisionschefen.

Derfor må gidslerne, såfremt der til trods herfor foretages angreb på tropperne eller
etapetjenesten, eller der viser sig tilløb til modstand, omgående under streng bevogtning
bringes til en opsamlingslejr. (Transportseddel). Samtidig må der snarest muligt afgives
rapport til divisionen om det passerede med forslag om de forholdsregler, der skal iværk
sættes (skydning eller fortsat arrest).

2) Væbnet modstand fra civilbefolkningens side skal slås ned med våbenmagt.
Ved truende fare er enhver militær leder forpligtet til alle nødvendige forholdsregler.
Enhver voldshandling mod den tyske værnemagt eller dens medlemmer i det besatte

område straffes med døden. Domfældelsen sker straks ved en feltkrigsret (standret eller
ordinær krigsret).

Reg[imen]t[sche[fen] kan nedsætte en standret:
Sammensætning: l kaptajn, l underofficer, l underkorporal. Vidneafhøring, skriftlig

dom, hvis skyldig - dødsdom - ellers frifindelse. Fuldbyrdelse af dommen umiddelbart
efter regimentschefens stadfæstelse.

Som voldshandlinger må bl. a. anses: sabotage, forstyrrelse af vor etapetjeneste,
overskæring af telefonledninger, foretagelse af sprængninger m. m.
48
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3) Partisaner skal skydes i kamp eller på flugt.
Tilfangetagne partisaner behandles ikke som krigsfanger, men som forbrydere og

.st illes ufortøvet for en feltkrigsret. Findes den anklagede skyldig i partisanvirksomhed, skal
han dømmes til døden. Efter stadfæstelse af dødsdommen af den militære chef, der har
nedsat feltkrigsretten, skal den straks fuldbyrdes ved skydning.

I undtagelsestilfælde kan feltkrigsretten ved enstemmig kendelse selv erklære døds-
-dommen for eksigibel:

a) når den, der skulle stadfæste den, ikke kan træffes straks,
b) når fuldbyrdelsen af tvingende militære grunde ikke tåler udsættelse.
Den skriftlige dom, stadfæstelsesdekretet og en rapport om fuldbyrdelsen skal

omgående forelægges den kompetente auditør. Mangler der endnu bevisførelse for partisanens
skyld, skal han stilles for den ordinært kompetente auditør. Der skal fremskaffes fældende
bevismidler (udførlig rapport, vidneudsagn m. m.).

Hvis feltkrigsretten afsiger frifindelsesdom, er den pågældende at behandle som
-civilinterneret. Han skal straks bringes til en krigsfangelejr (transportseddel), hvorfra han
.sendes videre til en interneringslejr. Rapport med meddelelse om, hvad der er foretaget
med den pågældende, indsendes til den kompetente krigsret.

4) Mod plyndringsforsøg skal der gås frem med de skarpeste midler, ligegyldigt om
gerningsmændene tilhører befolkningen eller den tyske værnemagt.

5) Tvangsforholdsregler, specielt af politimæssig art, som tjener til genoprettelse
af ro og orden og til sikring af tropperne, kan iværksættes efter ordre af en reg[imen]ts
ch[ef], en selvst[ændig] bat[ail]l[on]sch[ef] eller en ligestillet ch[ef], som afgiver melding
herom til sin foresatte myndighed og til de kompetente stedlige kommandanturer, selvom
det pågældende område ikke erklæres for "kampområde".

Disse forholdsregler skal ophæves, såsnart anledningen bortfalder. Eventuelt over
tages deres opretholdelse af de efterfølgende tropper.

Tyske civile myndigheder, der allerede har optaget deres virksomhed, skal medvirke
til at give senere ankommende underretning om de foretagne forholdsregler.

6) Tvangsafgifter (skatter) må ikke opkræves.

36.

Betænkning angående behandlingen af de fjendtlige staters officielle og

officiøse repræsentanter og undersåtter i Danmark og Norge.

13. marts 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officer l )

VÆRNEMAGTENSOVERKOMMANDO
WFA/Abt. L. Nr. 22093/40 g. Kdos. Chefs (IV).

Bez. OKW/WFA/Abt. L. Nr. 22092/40 g. Kdos.
Chefs. (IV) af 12. 3. 1940.

Vedr.: Særlige bestemmelser vedr. "Weseriibung".

Berlin, den 13. 3. 1940

4. ekBempI.
3. ekBempl.

Som supplement til punkt 6 i instruksen vedr. besættelsen bestemmes følgende
angående behandlingen af de fiendtlige staters officielle ogofficiøse repræsentationer og øvrige
statsborgere i Danmark og Norge:
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L} Da de påkrævede forholdsregler i det væsentlige ligger på det politiske område,
vil de i almindelighed fortsat være forbeholdt de tyske politiske befuldmægtigede. Be
falingsmændene træffer kun selvstændige forholdsregler mod fjendtlige staters
repræsentationer og statsborgere, forsåvidt der under besættelsens første stadium
endnu ikke foreligger instruktioner fra de politiske befuldmægtigede. Herfor gælder
nedenstående retningslinier.

2.} Indgrebet overfor de fjendtlige staters i København og Oslo liggende gesandt
skaber, som folkeretligt er eksterritoriale, såvel som deres udvisning er de politiske
befuldmægtigedes opgave. Til gennemførelse af efterretningsspærringen og eventuelle
bevogtningsopgaver vil der på forlangende være at stille de befuldmægtigede militære
styrker til rådighed.

3.} Medhensyn til de fjendtlige staters konsulater skal telefonforbindelserne straks af
skæres ved afbrydelse afledningerne. Forhåndenværende radioindretninger skal beslag
lægges.Den hertilpåkrævede betræden af bygningerne er tilladt. Konsulerne og konsulats
personalet skal holdes under kontrol; til anholdelse skal kun skrides ved fjendtlig
handling mod den tyske besættelsesmagt. En tilintetgørelse eller flytning af akter,
krigsmateriel (Finlandsmateriel) og andet værdifuldt gods skal forhindres. Udvisningen
af personalet og sikrede effekters forbliven på stedet ordnes af de tyske politiske befuld
mægtigede.

4.} De fjendtlige staters handelsrepræsentationer og andre officielle og officiøse
repræsentationer skal behandles som konsulater.

5.} Private /iendtlige udlændinge skal - forsåvidt deres nærværelse kan erfares
gennem landets stedlige myndigheder - ligeledes holdes under kontrol. Telefonfor
bindelserne til deres boliger skal afbrydes. Det forbeholdes de politiske befuldmægtigede
at træffe bestemmelser om deres udvisning.

Chefen for værnemagtens overkommando.
E. b.

Ulæseligt navn.

l) Aktstykke nr. 36 bærer general Kesselrings signatur og datoen 14. 3.

37.
Referat angående fordringerne til Sverige i anledning af

operation "Weseriibung".
12. marts 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officer.l)

L IV
Vedr.: Fordringer til Sverige i anledning af

"Weseriibung".

Berlin, den 12. marts 1940.

4 eksemplarer.
2. eksemplar.

Referat.

r.
Det forudsættes, at de mod Danmark og Norge trufne forholdsregler ved "Weser

iibung"s begyndelse notificeres overfor den svenske regøring.
I denne forbindelse anses det fra et militært standpunkt for påkrævet at stille føl

gende fordringer til Sverige:

L} Iagttagelse af den strengeste neutralitet; undladelse af forholdsregler af enhver
art, som er rettet mod den tyske besættelse af Danmark og Norge, især undladelse af
militære mobiliserings- og opmarchforholdsregler.
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2.) Fordring om, at svenske krigsfartøjer i egen interesse indtil videre i Kattegat og
Øresund, såvel som ved den svenske sydkyst indtil Karlskrona, ikke sejler uden for
svensk territorialfarvand (3 sømil). Efter situationens afklaring vil denne indskrænk
ning af svenske krigsfartøjers bevægelsesfrihed igen blive ophævet.

Sokrigsstaben anmoder om en bekræftelse af, at denne fordring vil blive stillet
til Sverige, da den har indflydelse på egne søstridskræfters operative forholdsregler.

3.) Opretholdelse af malmleveranceIne til Tyskland (forhindring af engelskinspire-
rede sabotageforholdsregler).

II.
Følgende yderlt"gere fordringer til Sverige vil senere blive nødvendige, alt efter som

situationen udvikler sig.

L) Kontrol med eller afskæring af den svenske oversøiske telekommunikationstrafik
(kabel til England). I begyndelsen vil en stiltiende afbrydelse være hensigtsmæssig.

2.) Forsyning af de tyske tropper i Norge ad svenske baner (Luleå-Narvik og Tralle-
borg-Geteborg-Oslo).

Desforuden vil en afklaring af Sveriges diplomatiske forbindelser med de fjendtlige
stater være nødvendig, forsåvidt som det må forhindres, at de fjendtlige staters repræsen
tationer i Sverige udvikler sig til spionagecentraler.

1) Aktstykke nr. 37 bærer general Kesselringa signatur og følgende håndskrevne notits: 12/3 til c!tefen
fOT TV F A.

38.

Udkast til ordre til den øverstbefalende for gruppe XXI.

[13. maris 1940.]

Til den øverstbefalende for gruppe XXV)

Der er en truende fare for, at norske havne og kystområder vil blive besat af engelsk
franske stridskræfter. Den officielle begrundelse foregiver") på denne måde at ville yde Fin
land hjælp. Det faktiske formål med denne aktion er udelukkende at hindre skandinaviske
malmtilførsler til Tyskland såvel som at skabe et nyt operativt støttepunkt i kampen
mod riget.

Gruppe XXI's opgave består i ved en lynbesættelse af de fastsatte norske støttepunk
ter at umuliggøre landsættelsen af allierede tropper, gennem den samtidig stedfindende
besættelse af Danmark at tilvejebringe en sikker forbindelse med Sydnorge såvel som
definitivt at få indgangene til Østersøen over på tyske hænder.

Formålet med Norges besættelse er at forvandle dette land til et stærkt tysv
støttepunkt, at forhindre ethvert yderligere landingsforsøg fra britisk-franske styrkers side
og derudover at skabe en stærk basis for den kommende tyske luft- og søkrigsførelse.

Principielle retningslinier:

Det kommandanten for gruppe XXI påhvilende hverv er3) miUtært og indskrænker sig
til dets gennemførelse. Alle øvrige forholdsregler kan kun tilstedes, forsåvidt de er ubetin
get nødvendige for gennemførelsen af det militære hverv. Indgreb og forholdsregler på
politisk, forvaltningsmæssigt og okonomisk område vil derfor blive gennemført af civile orga
ner efter Førerens særlige anvisninger.
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Kommandanten for gruppe XXI og besættelsestropperne skal på disse områder af
egen drift kun være virksomme og foretage øjeblikkelige indgrebs) i det omfang, det er
ubetinget påkrævet til opfyldelse af deres militære opgaver, indtil en ordning gennem
de civile myndigheder har fundet sted.

l) Aktstykke nr. 38 bærer ingen underskrift og er heller ikke forsynet med dato. General v. Falken
horst har sat sin signatur øverst på dokumentet og desuden datoen 13/3, Dokumentet er gennem
rettet og har forskellige håndskrevne tilføjelser, for hvilke der redegøres i efterfølgende noter.

3) Her er tilføjet: blandt andet.
3) Her er tilføjet: udelukkende.
4) Her er tilføjet: eller træf]« forholdsregler.

39.

Uddrag af overintendant Konigs beretning, dateret 20. okt. 1941, om den
tyske intendanturs virksomhed og erfaringer i Danmark.

14. marts-maj 1940.

Den tyske intendanturs virksomhed og erfaringer i Danmark fra forberedelserne
til Danmarks besættelse indtil 30. juni 1941.

Beskrevet af overintendant Konig.

Indhold

Forberedelserne til Danmarks besættelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. s. Il)

Det videre forløb af Danmarks besættelse. Opbygning og nuværende organisation
af den tyske intendanturtjeneste i Danmark s. 122)

F o r k o r t e l s e r.

A Pengegodtgørelser og kassevæsen.
C Forplejning.
D Indkvartering.
E Beklædning.
p Personel.
R Retsanliggender.
S Diverse.
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Forberedelserne til Danmarks besættelse.

Den XXXI højere kommando fik efter afslutningen af sin indsats
i Polen overdraget en ny opgave, nemlig besættelsen af Danmark.
(Dæknavn: Weserøvelse syd).

Chef for den XXXI højere kommando var flyvergeneral Kaupisch,
generalstabschef var generalmajor Himer, korpsintendant overinten
dant dr. Filitz.

Underlagt den XXXI højere kommando var:

l) 170. division (garnison: Bremen), divisionschef: general Witte,
Ib: kaptajn Herber, intendant: reserveintendant Lucas.

2) 198. division (garnison: Perleberg), divisionschef: general
Roettig, I b: kaptajn Euler, intendant: overintendant
Herrmann.

3) Il. skyttebrigade (garnison: Magdeburg), chef: oberst Angern,
I b: kaptajn von Heuduck, intendant: reserveintendant
Sander.

4) Panserafdeling Volkheim.

Den XXXI højere kommando var selv underlagt gruppe XXI
(cheffor gruppe XXI: general von Fa1kenhorst, afdelingschef i general
staben: oberst Baensch, intendant: stabsintendant dr. Stehling.)

Den 13. marts 1940 afgav de underlagte divisioner melding om
styrken af mandskab og heste, feltpostnumre, telefonforbindelser
o. s. v. som anført nedenfor:

170. div .
198. - .
ll. sk[ytte] brig[ade] . . . .

Mandskab
15.000
14.000

8.800

Heste
4.500
4.400

14. 3. 40

12. 3. 40

13.-14. 3. 40

9. 3. 40

Il. skyttebrigade var fuldt motoriseret, de øvrige styrker havde
hesteforspand. Iøvrigt bestod divisionernes bagerikompagnier ude
lukkende af personellet, der altså kun kunne træde i virksomhed i
stationære bagerier, medens IL skyttebrigade overhovedet ikke havde
nogen intendanturtjeneste. Korpsintendanten indgav derfor straks
den 14. marts 1940 fornødent andragende om supplering af det
manglende.

Imidlertid havde korpsintendanten den 12. marts 1940 sin første
konference i Berlin hos general Kaupisch og generalmajor Rimer og
den 13. og 14. marts 1940 sin første kontakt med gruppe XXI, ved
hvilken lejlighed man drøftede de hidtidige forberedelser samt de
planlægningsarbejder og andre forberedelser, der endnu skulle foretages.

10. værnekreds forplejningskontor i Hamburg skulle danne basis
for de fremtidige militære forsyninger. Man var straks klar over, at
der måtte regnes med betydelige vanskeligheder, dels fordi ingen fra 10.
værnekreds forplejningskontor, end ikke generalintendanten, var blevet
instrueret, dels fordi alle rekvisitioner skulle gå gennem gruppe XXI.

Vedrørende troppernes forsyning med pengemidler havde gruppe
XXI imidlertid den 9. marts 1940 - som h[emmelig] k[omman]dos[ag]
- udstedt følgende ordre:

I Danmark skulle der ved siden af landets egen mønt udelukkende
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Ved fremtidige forberedelser til lignende foretagender vil
det utvivlsomt være nødvendigt i det mindste også at in
struere chefen for værnekredsintendanturen, da forsynings-

O tjenestens gnidningsløse funktion ellers vil være tvivlsom.
(Jfr. s. 10).3)
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anvendes rigskreditkassesedler. Da disse foreløbig kun kunne udsendes
i størrelserne 0,50, 1,00, 2,00, 5,00 og 20,00 mark, skulle dansk mønt
først og fremmest anvendes, hvor det drejede sig om mindre beløb
(10, 5, 2 og l pfennig).

For at støtte kursen for rigskreditkassesedler blev det pålagt
soldaterne i samkvemmet med civilbefolkningen ikke blot at forlange
danske penge, men også at modtage rigskreditkassesedlerne til den
fastsatte kurs.

Det blev forbudt tropperne at udstede nødpenge eller opfordre
landets organer til at udstede nødpenge. Enhver handel med penge
og fremmede værdipapirer blev strengt forbudt alle medlemmer af
værnemagten.

Pengeinstitutter, banker o. s. v., der beredvilligt arbejdede
videre, skulle ikke hindres i deres virksomhed. De skulle dog forsigtigt
overvåges, indtil det tyske banktilsyn kunne gribe ind. Seddelbankens
filialer måtte ikke besættes med militær, da deres fortsatte virksomhed
måtte sikres .

Alle tyske pengemidler, der var i værnemagtens medlemmers
besiddelse (rigsbanksedler, rentebanksedler og tysk skillemønt), skulle
straks efter overskridelsen af den tyske rigsgrænse afleveres mod
kvittering.

For de indbetalte beløb skulle der udstedes rigskreditkassesedler
(højst 10 dages løn inkl. tillæg).

Feltkasserne skulle tage de indbetalte tyske penge i forvaring
og aflevere dem til armekassen ved første udbetaling, medens denne
snarest muligt skulle overføre de således indsamlede beløb til den
nærmeste rigsbankfiliaI. Til t jeneste- og orlovsrejser til Tyskland kunne
alle betalingssteder tilbageholde ca. l RM pr. mand.

Feltkasserne og betalingsstederne fik ordre til at føre bog over
de tilstedeværende betalingsmidler i fremmed valuta - idet bestem
melserne i H[eeres] V[erordnungs] Bl[att] 39, C. nr. 893, finder analog
anvendelse herfor.

De første beløb, som det ville være nødvendigt at udbetale
rigskreditkassesedler, blev anslået således:

Pr. division .
Il. sk[ytte] brig[ade] .
X. flyverbrigade .
XXXI a[rme] k[orps]' generalkom-

mandos stab .
gr[uppe] XXI's stab .
armekassen .

2.000.000,00 RM
600.000,00 

2.000.000,00 -

500.000,00 
400.000,00 

5.000.000,00 -

Denne første udbetaling var beregnet til dækning af:

l. 20 dages løn inkl. tillæg,
2. omveksling af de af mandskabet indbetalte beløb (indtil et

maksimumsbeløb af 10 dages løn inkI. tillæg),
3. første udbetaling til hærens betalingssteder og luftvåbnets

"administrationsafdelinger" svarende til et beløb af 2 mark
pr. mand af den faktiske styrke,

4. resten som første udbetaling til feltkasserne.
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Om erfaringerne ved udstedelsen af rigskreditkassesedler
se side 574) .

I Bemærkninger

/
/

/



386

Dato sted Beskrivelse af virksomheden samt vigtige begivenheder og forholdsregler

13. 3. 40

Ved beregningen af den nødvendige plads ved transporten skulle
følgende vægt lægges til grund:

een million RM rigskreditkassesedler i kasser, pakker, kartoner
og bundter = 3.000 kg. Det var først påtænkt, at der straks

efter overskridelsen af den tyske rigsgrænse skulle udleveres omreg
ningstabeller med angivelse af omregningskursen, men i henhold til
ordre fra gruppe XXI - h[emmelig] komm[andosag] af 13. marts
1940 - skulle udleveringen af omregningstabellerne opgives, da om
regningen efter den dengang gyldige kurs l rigsmark = 2 danske
kroner også let lod sig foretage uden tabeller.

Iøvrigt måtte alle forberedelser med hensyn til pengevæsenet
holdes strengt hemmelige. Mandskabet måtte først efter overskridelsen
af den tyske rigsgrænse få at vide, til hvilket formål der udstedtes
rigskreditkassesedler.

For modtagne ydelser af enhver art i de besatte områder skulle
"rigsloven om ydelser" finde analog anvendelse. Alle ydelser skulle
principielt betales i det besatte lands egen valuta eller i rigskredit
kassesedler - altså kontant. Kun i undtagelsestilfælde måtte der
gives "modtagelsesbeviser" som betaling. Disse var trykt i forvejen
på tysk, forsynet med værnemagtens overkommandos stempel, løbende
nummereret og heftet sammen i blokke med gennemslag a 100 stk.

Trykningen af blokkene foregik uden hemmeligholdelse, og de
leveredes allerede til værnemagtens overkommando den 12. marts 1940.
Der tildeltes

a - - - 10.000

6.000
2.000

a
a

hver division 100 blokke il. 100 stk. - 10.000 modt. bev,
Il. skyttebrig[ade] . .. 20 il. 2.000
armeens kostforplej-

nings hovedmagasin . 60
gr[uppe] XXI (IVz) . . 20
X. flyverbrigade til

luftvåbnets "admi
nistrationsafdelinger" 100

16. 3. 40

3. 40

Den 16. marts 1940 havde korpsintendanten en konference med
transportofficeren kaptajn Heil angående fremskaffelsen af forsynings
tog, hvorved det konstateredes, at fristen fra ordrens udstedelse til
togets ankomst ville andrage ca. 24 timer + køretiden (30 km i timen).
Omkring 3. dag før Weseriibung skulle der sendes en forbindelsesmand
fra transportkommandanturen i Hamburg til den højere kommando
XXXI's stab.

Den følgende dag indgav korpsintendanten andragende til afde
lingschefen i generalstaben om, at 11. skyttebrigade :fik stillet det
nødvendige personel til rådighed til etapetjeneste og intendantur
tjeneste (kostforplejningens hovedmagasin, etapekommandant, 2 små
aut[omobil]kol[onner]). Andragendet blev dog afslået den 19. marts
1940.

Den 18. marts 1940 havde korpsintendanten en konference med
chefen for X. flyverbrigade samt la og Ib i Hamburg angående
indsatsen af luftlandetrapper og faldskærmsjægere samt disses forsyning.
Herved fastsloges det, at følgende styrker skulle afgå

l. til Esbjerg:
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Om erfaringerne med "modtagelsesbeviser" sml. side 535) .

IBemærkninger
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l i[nclsats]-havnekommandantur, styrke ca. 150 mand,
l afdeling til jordtjenesten, styrke ca. 150 mand,
l jagerafdeling, styrke ca. 30 mand,
l motorcyklekompagni af regt. Herman Goring;

2. til Aalborg:

l faldskærmsjæger-kompagni,
3. [bataillon af] 159. i[nfanteri] r[egiment]
l i[ndsats]-havnekommandantur, styrke ca. 150 mand,
l arbejdskompagni, styrke ca. 180 mand,
l jagerbomberafdeling, styrke ca. 60 mand,
l styrtbombemaskine-afdeling, styrke ca. 60 mand.

Den 20. marts 1940 havde korpsintendanten konferencer om
pengespørgsmål med intendanterne fra 170. og 198. division og
11. skyttebrigade. Det blev pålagt intendanterne omgående at ind
hente instrukser hos deres chefer.

Samme dag overførtes kommandørkaptajn dr. Forstmann, den
fremtidige leder af et forbindelseskontor for erhvervsanliggender i
København, til den højere kommando XXXI. Af ham modtog korps
intendanten statistisk materiale over Danmarks økonomiske situation
(1937), samt over eksisterende erhvervsgrene, håndværk, fabrikker
o. s. v.

Den 27. marts 1940 afsluttede korpsintendanten sine planlæg
gelsesarbejder - på basis af korpsordre nr. 3 (la) nr. 123/40 h[emme
lig] k[omman]dos[ag] af 21. marts 1940.

Ved forsyningen kom 3 store grupper i betragtning:

l) luftlandetropper og faldskærmsjægere,
2) fortropper,
3) hovedstyrken.
Bl. a. blev det beordret, at fortropperne og hovedstyrken skulle

have udleveret levnedsmiddelforråd til mindst 6 dage. På grund af
de begrænsede transportmuligheder stødte dette ganske vist til dels
- særlig hvad fortropperne angår - på ret store vanskeligheder.
Alligevel blev den beordrede udlevering imidlertid gennemført overalt.
Der tildeltes :

l) Luftlandetropper og faldskærmsjægere: 2 dagsrationer kold
forplejning med tobak. Da disse tropper ikke kunne medføre
mere end 2 dagsrationer, medens der pa den anden side måtte
regnes med, at det for Aalborg planlagte udleveringsmagasin
for kostforplejningen tidligst kunne være rede til at påbegynde
udleveringen den 4. dag efter indmarchen, måtte forplejningen
af disse tropper sikres på anden måde for yderligere 2 dage.
Korpsintendanten havde derfor beregnet, at der til luftlande
tropperne og faldskærmsjægerne den første indmarchdag
skulle transporteres yderligere 2 dagsrationer til Aalborg
med 4 lastbiler. Korpsintendantens første medarbejder, stabs
officiant Jagenow, skulle selv lede denne transport og over
tage uddelingen i Aalborg. For det tilfælde, at det ikke
skulle lykkes lastvognstoget at nå frem til A~lborg rettidigt,
havde korpsintendanten på flyvepladsen i Utersen, 20 km
nordvest for Hamburg, under opsyn af sin anden med-
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c, S Ved planlæggelsen af besættelsen af et fremmed land
er det overordentlig vigtigt, at intendanten i tide skaffer sig
økonomiske oversigter og statistisk materiale om det pågæl
dende land, for at han kan bedømme mulighederne for
landets udnyttelse og allerede tage hensyn hertil ved plan
læggelsen. Korpsintendanten havde da også allerede sørget
for fremskaffelsen af det nødvendige materiale gennem
udenrigsministeriet.

c
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arbejder, overofficiant Kautz, til disse tropper ladet oplagre
yderligere 2 dagsrationer, som i givet fald havde kunnet
transporteres til Aalborg med flyvemaskine. Denne planlagte
forsyning med forplejning ad luftvejen viste sig dog senere
overflødig, idet det var lykkedes stabsofficiant Jagenow at
nå rettidigt frem til luftlandetropperne og f.aldskærms
jægerne med lastvognene. De som reserve i Utersen op
lagrede forråd blev derfor overladt til generalkommandoen
for X. a[rme] k[orps].

2) Fortropperne (transport pr. skib uden kogelejlighed!) 6 dags
rationer kold forplejning pr. mand inkl. spiritus og tobak
samt 6 dagsrationer havre og hø pr. hest. Denne forplejning
var til disposition ved kostforplejningens hovedmagasiner i Lu
beck, Rendsburg og Rostock og skulle på befaling af chefen for
den pågældende indskibningsafdeling af kostforplejningens
hovedmagasiner transporteres til skibssiden. Udleverings
ordren måtte først afgives ved indskibningens begyndelse og
skulle ske telefonisk eller personligt til lederen af kostforplej
ningens hovedmagasiner. For ikke at røbe formålet skulle den
afgives under foregivende af, at der var tale om en "transport
ad søvejen til 0stpreussen".

3) Troppernes hovedstyrke: En første tildeling for 4 dage og 2
dagsrationer kold forplejning. I forbindelse hermed blev der
givet instruks om ved indledningen af troppebevægelserne
lige før overskridelsen af grænsen at supplere denne første
tildeling op ved de nærmeste kostforplejningskontorer.

løvrigt havde korpsintendanten som første forsyning fremskaffet
følgende:

I Liibeck: 4 forplejningstog med hver 80.000 portioner mund
forråd inkl. kød og brød, spiritus og tobak, 105 t havre og 80 t hø;

i Elmshorn: et yderligere forplejningstog med 80.000 por
tioner mundforråd inkl. brød, kød, spiritus, tobak og 10.000
nedsatte reserverationer.
Intendanten havde valgt at lade forsyningen foregå med for

syningstog ad to forskellige banestrækninger, for at det i tilfælde af,
at den ene banestrækning blev ødelagt, var muligt at lede forsyningerne
ad den anden.

Iøvrigt skulle alle troppestyrker, der stod under kommando af
Luftgaustab til særlig anvendelse nr. 300 og Luftgaukommando XI,
have deres første tildeling gennem disse kostforplejningskontorer,
således som korpsintendanten havde bestemt det under konferencer
i Hamburg den 29. marts 1940. I Danmark derimod skulle de samlede
luftstyrker og ligeledes marineenhederne foreløbig forsynes gennem
hærens forplejningsvæsen.

170. og 198. division, Il. skyttebrigade og alle øvrige enheder
under den højere kommando XXXI :fik udleveret ca. 700 krigs- og
hagekorsflag. Hagekorsflagene var beregnet til udlægning for at for
hindre, at vore egne flyvere ved en fejltagelse skulle foretage beskyd
ning. De var rekvireret direkte fra krigsmarineværftets hovedoplag
i Kiel.

Den 5. april 1940 blev der udstedt "Særlige bestemmelser for
forsyningen af den højere kommando XXXI" med henblik på Dan-
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C Ved fremskaffelsen af disse 2 dagsrationer forplejning
på flyvepladsen i Utersen måtte korpsintendanten over
vinde store vanskeligheder. Intendanten for afdeling XXI
ønskede, at fremskaffelsen og udleveringen af denne for
plejningsreserve skulle ske gennem luftvåbnet. Korps
intendanten mente dog, at en gnidningsløs forsyning med
proviant kun kunne garanteres, når den udelukkende fore
toges af hærens forsyningsorganer. Ad omveje lykkedes det
dog sluttelig for korpsintendanten gennem oberstl. v. Unger
(la ved gen[eral] k[omman]do[en] for X. a[rme]k[orps]),
som forøvrigt var instrueret om aktionen, at opnå, at
gen[eral]k[omman]do[en] for X. a[rme]k[orps] tilvejebragte
den nødvendige forplejningsreserve på flyvepladsen i
Utersen.

For ved fremtidige troppetransporter ad luftvejen at
sikre troppernes forsyning forekommer det praktisk at
udkommandere en eller flere faste forplejningsofficerer fra
hæren til de militære flyvepladser, da de militære flyve
pladsers kommandantur for det meste ikke disponerer
over tilstrækkelig mange faste officerer, der er inde i for
plejningsvæsenet.

Ved planlæggelsesarbejder for besættelsen af et frem
med land må intendanten skaffe sig nøje underretning om
jernbanelinierne og det øvrige trafiknet. Med hensyn til
veje til fremførsel af forsyningerne må han altid på for
hånd sørge for omkørselsmuligheder, således at han straks
kan omdirigere færdslen, såfremt en vej bliver ufarbar.

s
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marks besættelse, medens der den 7. april 1940 nedlagdes tilsvarende
"Særlige bestemmelser for etapetjenesten" i forseglede kuverter med
ordre til at overgive dem til kurerer fra kostforplejningens hoved
magasin og feltkommandantur nr. 676 den 9. april 1940 kl. 8.

Allerede den 7. april 1940 rykkede den 170. division og Il. skytte
brigade fra deres hidtidige kvarterer frem til egnen omkring Slesvig
og Heide. Den 198. division med undtagelse affortropperne marcherede
til Rostock, medens de enheder, der stod under korpsforsynings
chefens kommando, den 8. april 1940 fra Gadebusch rykkede frem
til området Preek-Eutin.

Under en konference den 6. april 1940 havde 10. værnekreds
forplejningskontor givet korpsintendanten tilsagn om, at det rettidig
ville stille 2 dagsrationer forplejning til disposition for 170. division
og Il. skyttebrigade i Rendsburg, Heide og Husum til supplering af
marchforplejningen. Den 7. april 1940 viste det sig dog, at der ikke
var tilstrækkelig forsyning med brød i Husum og i Heide. Ved hjælp
af iltransporter fra berlinske storbagerier lykkedes det dog rettidigt
at udligne mangelen, således at suppleringen af den første tildeling
alligevel til sidst kunne ske planmæssigt.

Den 8. april 1940 kl. 20,30 begav kommandostaben sig til Flens
borg i særtog.

Den 9. april 1940 kl. 5,30 begyndte indmarchen i Danmark, som
heldigvis gennemførtes næsten uden kamp, da den danske regering
i dagens løb havde udstedt forbud mod skydning.

Det videre forløb af Danmarks besættelse.
Opbygning og nuværende organisation af den tyske

intendanturtjeneste i Danmark.

Den 9. april 1940 foranledigede korpsintendanten allerførst, at
de - allerede omtalte - 4 lastbiler med 2 dagsrationer forplejning
til luftlandetropperne og faldskærmsjægerne afgik til Aalborg. End
videre lod han ligeledes det i Elmshorn opstillede f[orplejnings]tog
samt et af de i Liibeck opstillede f[orplejnings]tog afgå til Aalborg
og yderligere et til Kolding. Begge de øvrige i Liibeck opstillede
f[orplejnings]tog blev derpå senere, da man havde fået vished for,
at driften på færgeruten "\Varnemiinde-Gedser var normal, dirigeret
til København.

Ellers anså korpsintendanten det nu for den mest påtrængende
opgave at oprette kostforplejningskontorer over hele landet, således
at troppernes forsyning sikredes.
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C Det må antages, at vanskelighederne ved suppleringen
af den første tildeling sandsynligvis ikke var opstået, hvis
chefen for X. værnekredsintendantur var blevet instrueret
om "Weseriibung Siid". (Jfr. side 2).6)

S Da Danmark ikke ydede nogen modstand mod den
tyske besættelse, blev der den 9. april 1940 fra tysk side
garanteret Danmark selvstændighed som stat. Danmark
indtager derfor i sammenligning med de øvrige besatte
områder en særstilling. Danmarks suverænitet har til følge,
at de tyske besættelsesmyndigheder aldrig kan gennem
tvinge forholdsregler og ønsker af økonomisk art, men
højst kan søge dem gennemført ad diplomatisk vej. Deraf
følger samtidig, at intendanten hos den øverstkomman
derende for de tyske tropper i Danmark ved den økonomiske
udnyttelse af Danmark er stillet overfor ulige større van
skeligheder, end tilfældet er i de besatte områder i Norge,
Nederlandene, Belgien og Frankrig, og at han altid er nød
saget til at gå frem med stor diplomatisk dygtighed.
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De byer, der kom i betragtning ved oprettelsen af udleverings
magasiner for kostforplejningen, havde intendanten allerede udvalgt
på kortet under planlægningsarbejderne i Berlin. Det drejede sig om
følgende:

L I Jylland: Kolding, Silkeborg, Holstebro og Aalborg,
2. på Sjælland: København og Næstved.
For valget af disse byer havde i første række trafikale hensyn

været afgørende, nemlig gunstig beliggenhed på jernbanenettet,
muligheden for fremførsel af forsyninger ad søvejen samt fremfor alt
det princip, at vejlængden for tropperne til det nærmeste udleverings
magasin for kostforplejningen ikke måtte overstige 70 km.

Korpsintendanten gav derfor den 9. april 1940 kostforplejningens
hovedmagasin nr. 341 (korpsforplejningsmagasin) ordre til straks at
afmarchere til Kolding og efter ankomsten der at indrette udleverings
magasiner henholdsvis i Kolding og i Silkeborg. Udleveringsmagasi
nerne skulle være klar til at påbegynde udleveringen den 13. april 1940.

Kostforplejningens hovedmagasin nr. 240 ved 170. division skulle
oprette udleveringsmagasiner i Holstebro og Aalborg og tillige over
tage udleveringen af kostforplejning til Il. skyttebrigade og panser
afdelingen Volkheim. Alle syd for linien Herning-Silkeborg statio
nerede tropper af 170. division inklusive divisionsstaben i Viborg
skulle dog forsynes gennem korpsforplejningsmagasin nr. 431. Iøvrigt
blev hovedmagasin nr. 240's udleveringsmagasin i Aalborg i den
følgende tid kontroleret og forsynet af Il. skyttebrigades intendant.

Endelig fik kostforplejningens hovedmagasin nr. 235 under 198.
division ordre til at oprette udleveringsmagasiner for kostforplejnin
gen i København og Næstved.
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C Det voldte overordentlig store vanskeligheder at dække
det udstrakte land med de få kostforplejnings-hovedmaga
siner, der stod til disposition, tilmed da disse hovedmaga
siners forsyning med personel, motorkøretøjer og andet
materiel må betegnes som ganske utilstrækkelig. Korpsets
forsynings- og forplejningsvæsen måtte derfor stå til næsten
ubegrænset rådighed for divisionerne, skyttebrigaden og
panserafdelingen.

Da divisionernes kostforplejnings-hovedmagasiner for
det meste må oprette 2-3 udleveringsmagasiner, må det
anses for ubetinget nødvendigt, at der tildeles hovedmaga
sinerne mindst 9 faste officerer samt 10 underofficerer og
26 menige. M de 9 faste officerer må 3 være egnede til at lede
udleveringsmagasinerne, medens der blandt mandskabet
bør være en slagter og mindst 6 øvede skrivere (for anvis
ningskontoret). Lederen af et hovedmagasin må absolut
også være uddannet i regnskabsvæsen.

Også udrustningen med motorkøretøjer er erfarings
mæssigt for dårlig. For hver divisions kostforplejnings
hovedmagasin behøves der mindst 9 lastvogne (3,5-4 t)
med presenninger, l hurtig vogn på 1-2 t, 2 personbiler og
l motorcykle med sidevogn. Desuden ville det være meget
praktisk, såfremt kostforplejningens hovedmagasiner lige
som de mot[oriserede] bagerikomp[agnier] kunne dispo
nere over en omnibus til ca. 30 personer. Omnibussen måtte
være udstyret med en god radiomodtager, for at mandskabet
kan få lejlighed til at høre de seneste meldinger og nyheder
fra andre afsnit af fronten, hvilket erfaringsmæssigt bidrager
ganske overordentlig meget til at højne stemningen.

Da kostforplejningens hovedmagasiner erfaringsmæs
sigt som allerede nævnt som oftest må oprette 2-3 udleve
ringsmagasiner, er det endvidere nødvendigt at tildele
hovedmagasinerne dobbelt udrustning af materiel, specielt
2 decimalvægte og et dobbelt sæt slagteriredskaber.

Også bevæbningen af personellet ved kostforplejningens
kontorer må betegnes som utilstrækkelig. Særlig under felt
toget i Polen har korpsintendanten måttet erkende, hvor stor
faren er for, at forplejningsdepoter angribes af fjendtlige
bander og plyndres eller stikkes i brand. Det er derfor nød
vendigt, at kostforplejningens hovedmagasiner foruden med
karabiner bevæbnes med mindst 2 l[ette] m[askin]g[eværer]
samt med håndgranater og tilstrækkelig ammunition. M
mandskabet må mindst 3 mand være uddannede m[aslrin-]
g[evær]skytter, medens det øvrige mandskab ligeledes stadig
må øves i brugen af l[ette] m[askin]g[eværer].

Endvidere må der allerede ved planlæggelsesarbejderne
for besættelsen af et fremmed land sørges for, at både inten
danterne og kostforplejningens kontorer får byplaner over
sådanne byer, som senere kommer i betragtning som udleve
ringsmagasiner for kostforplejningen. Herved lettes det
betydeligt for kostforplejningens kontorer at :/inde sig til-
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Ved en telefonisk konference med kostforplejningens hoved
magasin i Rostock sørgede korpsintendanten for, at 2. [bataillon af]
305. i[nfanteri] r[egiment], som uden vogne, men med feltkøkken og
forspand var blevet afsendt til Bornholm med damperen "Stadt Dan
zig", fik yderligere 5 dagsrationer med inkl. kød, brød, tobak og
spiritus.

Imidlertid havde den XXXI højere kommando og 198. division
taget sæde i København (hhv. hotel "d'Angleterre" og hotel "Phønix").
Korpsintendanten derimod begav sig foreløbig ikke til København,
men tiltrådte den 10. april 1940 fra Flensborg en rejse gennem Jylland
for at kontrolere, at kostforplejningskontorerne blev installeret for
svarligt.

l) I Kolding blev der fundet en stor, forladt båndjernsfabrik, som
var fortrinlig egnet til indretteise af lagerlokaler og udleve
ringsmagasin for kostforplejningen. (Eget jernbanespor!)

Desuden byggedes der her en stor lade til oplagring af hø.
2) I Silkeborg fandt man efter møjsommelig søgen et banegårds

godsskur (eget jernbanespor!) og to store lagerbygninger
af træ.

3) I Holstebro blev samtlige skure på det store udstillingsterræn,
der er bestemt til afholdelse af kvægauktioner, beslaglagt.
Der findes eget jernbanespor!

4) I Aalborg blev der fundet et lagerskur i havnen med eget jern
banespor, ligesom der blev lejet en hølade hos et større firma.

Den 12. april 1940 begav korpsintendanten sig til København.
Her konstaterede han desværre, at 198. division endnu ikke havde
fået ført kostforplejningens hovedmagasin nr. 235 frem, således at ud-
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C rette i fremmede byer og at finde egnede udleveringsmaga
siner.

Det betaler sig endvidere at give kostforplejningens
hovedmagasiner et stort staldtelt (til 48 heste) med, da dette
er ganske udmærket egnet til oplagring af foderstoffer og
til anbringelse af mandskabet.

Endelig anser korpsintendanten det for praktisk, om
kostforplejningens hovedmagasiner blev forsynet med ca. 20
aluminiumsskilte formede som pile (samt med 4 rektangulære
skilte) med teksten "Til kostforplejningens hovedmagasin"
og "Til kostforplejningens udleveringsmagasin" (sort skrift
på hvid bund). Skiltene må være forsynet med huller, for
at man ved hjælp af ståltråd kan fastgøre dem ved tilkørsels
vejene eller indenfor byområdet på godt synlige steder
(i træer, på vejvisere o. lign.), for således at lette forplej
ningstrainet at finde vejen til hovedmagasinet eller udleve
ringsmagasinet. 3-4 pile må være selvlysende, således at de
også er synlige om natten.

Hvad angår udrustningen af de hestetrukne bageri
kompagnier skal det i denne forbindelse nævnes, at de heste
trukne bagerikompagnier erfaringsmæssigt ikke kan klare
sig med een vandvogn alene. Det foreslås derfor at udruste
de hestetrukne bagerikompagnier med yderligere en vand
vogn.

Korpsintendanten har - særlig i Polen - gjort den
erfaring, at en samvittighedsfuld bevogtning af kostforplej 
ningens kontorer er nødvendig for at forhindre tyverier og
sabotage. Ved oprettelsen af et nyt udleveringsmagasin for
kostforplejningen må der straks efter, at lokalerne er taget
i brug, laves et udkast til en såk[aldt] vagtplan med patrulje
skilte, på hvilken alle bygninger, porte og indhegninger er
anført. Officererne må stadig kontrolere, at vagtplanen nøje
overholdes.

Under felttoget i Polen havde korpsintendanten konsta
teret, at vagtkommandoer ikke skred ind, når kammerater
fra andre afdelinger bryder døre op for at stjæle havre eller
andre levnedsmidler. Det må derfor indskærpes vagtkorn
mandoerne, at også indbrudsforsøg begået af andre medlem
mer af værnemagten skal forhindres med alle midler.
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leveringen af forplejningen tildels måtte foregå direkte fra jern
banevognene. Først i de følgende dage fik 198. division indrettet
kostforplejningskontorer på de beordrede punkter; der blev således

5) i København indrettet et stort muret pakhus på godsbane
gården som udleveringsmagasin. Endvidere blev der lejet en
stor lagerbygning i kødbyen tilligemed en indhegnet oplags
plads til hø og hakkelse, samt 2 store havnepakhuse i fri
havnen.

6) I Næstved kunne man ingen steder finde egnede lokaler. Der
blev derfor straks bygget et skur med ramper til begge sider
og 8 udleveringsporte. Der findes eget jernbanespor.

For øvrigt havde de danske kommunale myndigheder overalt
vist sig ret hjælpsomme og imødekommende ved oprettelsen af kost
forplejningskontorerne. Endelig blev der i den følgende tid oprettet
endnu 2 filial-kostforplejningskontorer:

7) I Frederikshavn (i begyndelsen af maj 1940 i et stations
pakhus, samt lagerlokaler i en stor mølle). Dette udleverings
magasin for kostforplejning blev nødvendigt, fordi den fuldt
motoriserede Il. skyttebrigade, der hidtil havde været statio
neret i egnen omkring Frederikshavn, den 13. maj 1940 var
blevet afløst af landsskytter fra 160. division. Disse lands
skytter havde imidlertid kun vogne med hesteforspand til
rådighed, således at vejlængden til kostforplejningens udleve
ringsmagasin i Aalborg nu var blevet for lang for garnisonen
i Frederikshavn.

8) I Oksbøl (dog først oprettet i slutningen af juli 1941)....

l) Tallet refererer til originaldokumentet. Her trykt SOIll s. 382
2) ~ l) l) l) »l) l) S. 392
3) ~ ')>> l) ».) l) S. 393
~) l) ».) .) Ikke trykt her.
5).) l)') » »l) l)

6)>> l) l) Her trykt som s. 383
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c Ved indretningen af udleveringsmagasinet for kost-
forplejningen i Næstved blev det desværre forsømt at bygge
en kælder til opbevaring af levnedsmidler. Selvom det
hidtil ikke er forekommet, at levnedsmidlerne er blevet
ødelagt, så havde korpsintendanten dog under felttoget i
Polen gjort den erfaring, at det er overordentlig praktisk at
anlægge en forrådskælder, selvom det kun drejer sig om
provisoriske forplejningsbygninger. Denne kan laves på
ganske simpel måde - så tæt ved udleveringsmagasinet som
muligt - , idet man graver en oa, 3 m bred, 50 cm dyb og50m
lang rende, rejser en slags træbarak (2 m høj) over den og
derpå dækker sidevægge og tag med jord. Man må dog ikke
glemme at indbygge ventilationskanaler.
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40.

Skrivelse fra general Jod! angående indskrænkning af forbudet mod

afsejling af krigs- og handelsskibe fra Danmark og Norge.

16. marts 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officer1)

VÆRNEMAGTENS OVERKO~DUNDO

WFA/Abt. L Nr. 22102/40 g. K. Chefs. (IV).

Ret.: OKW/WFA/Abt. L. Nr. 22092/40 g. K . Chefs. (IV).
af 12. 3. 40, bilag 2.

Ang.: Udløbsforbud for krigs- og handelsskibe.

Berlin, den 16. 3 1940.

8 eksemplarer.

6. eksemplar.

Det i de "Særlige bestemmelser vedr. operation ,;Weseriibung" (bilag 2 til instruksen
under punkt 10)2), anordnede udløbsforbud for krigs- og handelsskibe til udlandet begrænses
således, at amerikanske skibe ikke skal hindres i at løbe ud .

Chefen for værnemagtens overkommando,

E. b.

Jodl.

l) Aktstykke nr. 40 bærer generalerne Kesselrings og Warlimonts egenhændige signaturer.
2) jfr. A. nr. 28.

41.

Skrivelse fra forsvarsøkonomi- og rustningskontoret angående de økonomiske
krav, som må stilles i forbindelse med okkupationen af Danmark og Norge.

18. marts 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officer1)

FORSVARSØKONOMI. OG RUSTNINGSKONTORET

Stab 56/40 g. Kdos..Ohei«.

Til
WFA /L

Berlin, den 18. marts 1940.

1. eksemplar.t)

A. For at kunne udnytte landene Danmark og Norge for den tyske krigsøkonomi anser for
svarsøkonomi- og rustningskontoret det for nødvendigt ved de tyske gesandters hjælp at
sætte de nedenfor anførte krav igennem hos begge landes regeringer.

De under punkt I anførte almene krav tjener kun indirekte rustningsformål,
men deres opfyldelse er en nødvendig forudsætning for udnyttelsen af de industrigrene,
der har betydning for rustningerne, og for en stærkt påkrævet aflastning af den tyske
krigsøkonomi for forsyningen af begge disse lande med økonomiske goder, der i Tyskland
kun står til disposition i begrænset mængde .
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I. Almene krav.
l) Danmarks og Norges regeringer må tilskyndes til

a) at holde erhvervslivet uforstyrret i gang,
b) at træffe alle forholdsregler, der er egnede til at modvirke den forstyrrelse

af erhvervslivet, der vil indtræde dels som følge af den vidtgående blokering
af tilførslerne vestfra, der nu må forudses, dels fordi en erstatning af disse
tilførsler fra de andre skandinaviske lande og fra Tyskland kun vil være
mulig i begrænset omfang.

2) I enkeltheder må landenes regeringer træffe forholdsregler på følgende områder:
a) Gas-, vand- og elektricitetsværker må holdes i gang.
b) Handelsvirksomheder, især sådanne, der tjener til at forsyne befolkningen

med forbrugsartikler, samt banker må holdes åbne.
c) De øvrige erhvervsvirksomheder må holdes i gang.
d) Begrænset udlevering af forbrugsvarer (forberedelse af rationering) og for

holdsregler mod uberettiget tilbageholdelse af sådanne varer.
e) Forbud mod prisstigninger,
f) Strenge straffe for voldshandlinger og sabotage, der er egnede til at fremkalde

en forstyrrelse af erhvervslivet.
g) Der må oprettes et fabrikværn for alle virksomheder, der er vigtige for for

syningerne, samt for alle virksomheder, som ifølge erklæring fra tysk side
har beskyttelse behov.

h) Sikring af arbejdsfreden.
i) Opretholdelse af valutakursen, rigskreditkassesedler skal modtages til den fast

satte omregningskurs, og forhindring af spekulationer.
k) Forbud mod udførsel til fjendtlige lande; varer, der er bestemt for disse, må

samtidig stilles til disposition mod betaling, forsåvidt dette ønskes fra tysk
side; foreløbig begrænsning af den øvrige eksport til forholdene er nærmere
afklarede, særligt forsåvidt angår landets egne forsyninger.

l) Myndighederne må snarest muligt indføre rationering for i så stort omfang
som muligt at spare på alle mangelvarer (specielt brændselsolier, korn og
foderstoffer, tekstilvarer, kolonialvarer, sæbe og kul).

Af særlig betydning vil det i denne sammenhæng være, at de eksi
sterende lagre af brændselsolie strækkes så meget som muligt, da disse varer
ikke vil kunne indføres fra Tyskland i nævneværdigt omfang. Således vil
det f. eks. ikke kunne undgås i vid udstrækning at standse dritten af danske
elektricitetsværker, der drives med dieselolie.

Angående enkeltheder om disse krav står forbindelsesofficerer fra OKW/Wi Rii
Amt ved hærgruppe XXI til disposition med de erfaringer og det materiale, som er
samlet på grundlag af de hidtidige besættelser af fremmed territorium,")

II. Økonomiske krav af betydning for 1'ustningerne.
a) Norge. Den norske industri er - i det omfang den ikke tjener landets egen for

syning - for de vigtigste grenes vedkommende af særlig betydning for den tyske
rustningsindustri. Dens produktion må snarest muligt - for så vidt dette ikke
allerede er tilfældet - tilføres den tyske rustningsindustri eller stilles i den
nes tjeneste. Her kommer specielt følgende industrigrene i betragtning:

Grubeanlæg til udvinding af:
kobbermalm
zinkmalm
nikkelmalm
titanjernmalm
wolframmalm
molybdænmalm
sølvmalm
svovlkis
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Anlæg til produktion af:
lerjord
aluminium
kobber
zink
nikkel

Kemiske virksomheder til lremstilling af:
sprængstoffer
syntetisk kvælstof, ka1kkvælstof,
superfosfat
kalciumkarbid
natriumprodukter

Krigsindust'rielle virksomheder

Værfter

Elektricitetsværker
specielt de elektricitetsværker, af hvis strømleverancer fabrikkerne inden
for de ovennævnte industrier er afhængige.

Disse industriers produktionsevne må også under besættelsen opretholdes i
videst muligt omfang. En vis hjælp fra Tyskland til at overvinde de produk
tionsvanskeligheder, der må forventes som følge af afskæringen af forsyningerne
henholdsvis fra England og andre oversøiske lande, vil lejlighedsvis være
nødvendig.

Særlig vigtig er sikringen af alle forråd indenfor råstofindustrien, der for
en væsentlig del er baseret på import fra oversøiske lande.

b) Danmark. For Danmark gælder det for Norge anførte analogt. Til udnyttelse
for den tyske rustningsindustri kommer her særlig følgende industrier i betragt
ning:

Kemiske virksomheder til fremstill-ing af:
sprængstoffer
superfosfat

Krigsindustrielle virksomheder (inkl. skibsmaskinbygning):
Værfter
Endvidere kryolitmffinaderiet i København
Elektricitetsværkerne

specielt de elektricitetsværker, af hvis strømleverancer fabrikkerne inden
for de ovennævnte industrier er afhængige.

B. Til gennemførelsen af forholdsreglerne til udnyttelsen af landene Danmark og Norge
for den tyske krigsøkonomi i overensstemmelse med de krav, der er anført under A.,
anser forsvarsøkonomi- og rustningskontoret følgende ordning for nødvendig:

Størst betydning har det først og fremmest at få indhentet oplysninger om hen
holdsvis konstateret
a) fabrikkernes øjeblikkelige leveringsevne baseret på omfanget af lagrene af råstoffer,

halvfabrikata og mindre bearbejdede varer samt brændselo. lign.,
b) transportforholdene under hensyntagen til de af krigen skabte forudsætninger,
c) situationen på arbejdsmarkedet,
d) ledelsen af disse krigsvigtige fabrikker og dennes pålidelighed ved tildelingen af

ordrer fra Tyskland, i hvilken forbindelse det vil være nødvendigt straks at udskifte
ledelsen, såfremt den befinder sig i hænderne på statsborgere fra fjendtlige stater,

e) nødvendigheden af at oprette et fabrikværn, specielt for at afværge sabotage, der
på grund af den snævre sammenhæng mellem disse industrier og engelske og franske
interesser i det mindste vil blive forsøgt af vestmagterne i større omfang.
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Gennemførelsen af disse opgaver med hensyn til fremskaffelsen af oplysninger
om og sikring af produktionen indenfor de anførte industrier må - i overensstemmelse
med deres betydning for den tyske rustningsøkonomi - overdrages den rustningsøkono
miske organisation under OKW, der i de forsvarsøkonomi-officerer, der er attacheret
besættelsestroppernes kommandanter, besidder organer, der er specielt uddannede
hertil og forsynet med det nødvendige materiale.t) En del af opgaverne kan tilmed kun
løses lokalt i snævert samarbejde med besættelsesmyndighederne. Til gennemførelsen
heraf er besættelsestroppernes støtte nødvendig på grund af den spredte beliggenhed
af de enkelte anlæg, der ofte er vanskeligt tilgængelige.

Koordinationen af disse opgaver ligger foreløbig i hænderne på den forbindelses
officer, der af OKW er attacheret såvel kommandanten for gruppe XXI som den tyske
gesandt til varetagelsen af de forsvarsøkonomiske interesser, og som disponerer over
det nødvendige materiale vedrørende det tyske behov og mulighederne for at dække
dette fra disse lande.

Gennemførelsen af indkoblingen af denne produktion i den tyske rustningsøkonomi
påhviler stadig den tyske gesandt henholdsvis de organer, der er stillet til hans rådighed
med dette formål.

Der må her i første række gennemføres en tilpasning af henholdsvis den norsk
tyske og den dansk-tyske udenrigshandel til de eksisterende handelsoverenskomster og
sikring af betalingsordningen i betragtning af den øgede import fra Norge og Danmark.
Andre opgaver er udvælgelsen af tyske handelspartnere, medvirken ved afslutteisen
af kontrakter o. lign.

Thomas. [1]

1) Aktstykke nr. 4-1 bærer general Warlimonts signatur med datoen 18. marts. Desuden findes der
forskellige håndskrevne notitser i marginen, for hvilke der nedenfor redegøres.

2) Håndskrevet tilføjelse.
3) Ved afslutningen af dette afsnit er tilføjet med håndskrift: Hvem IlT udkommanderet til gruppen

for om nadvendigt at træffe ojeblikkelige forholdsregler.
4) I marginen er med håndskrift tilføjet: Der skal udarbejdes yderligere instruks med det formål at over

lade de befuldmægtigede ledelsen af disse forholdsregler. Der vil blive givet dem særlig stoue fra OKW
( lYi Ril Amt) til den praktiske gennemforelse.

42.
Ordre fra general Himer angående opstilling af hjælpetropper.

19. marts 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsagl

DEN XXXI HØJERE KOlliM.ANDO TIL
.*l SÆRLIG ANVENDELSE
la Nr. 19/40 g. Kdos. Chefs.

Til

H[oved]kv[arteret], den 19. 3. 40.

3 eksemplarer.
2. eksemplar.

O. K. H. fA. H. A.
oberstløftn[ant] i. G. Koehler personlig.

Kommandoen anmoder om, at der til aflastning af de i Jylland indrykkende tropper
må blive stillet følgende hjælpetropper eller troppekontingenter af den stedfortr[ædende]
geneeral] k[omman]do X til rådighed:

1.) 7 afspærringsaldelinger, hver bestående af l off[icer], l serg[ent], 15 u[nder] off[icerer]
og menige, bevæbning gevær.
Opgave: Lukning af grænsen efter grænseoverskridelsen.
Til disposition: W-dagen, W-tid, Flensborg.
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2.) 2 kompagnier til overtagelsen af bevogtningen af vigtige objekter i nærheden af græn
sen (overgange og særl[ige] anlæg).
Til disposition alarmberedt: W-dag, W-tid, i Flensborg.

3.) 1 b[a]t[ail]l[on] 1 batt[e]r[~].

Til disposition (alarmberedt): W-dag, W-tid i Flensborg.
Opgave: a) Indkredsning i retning mod Sønderborg under de mot[oriserede] fortroppers

gennembrud mod nord ,
b) derpå afskæring af Sønderborg.

4.) 3 pi[oner]delinger (1 komp[agm]J så vidt muligt med lastbiler.
Opgave: medvirken ved etablering og fjernelse af spærringer i grænseegnen under

indmarchen og de mot[oriserede] fortroppers fremstød.
5.) 1 komp[agm] af en motorvognsafdeling til transport af de i grænseegnene indsatte tropper.

Til disposition (alarmberedt): X7 1, kl. 12,00 i garnisonen.
6.) 12 stedkendte førere: (såvidt muligt soldater med længere tjenestetid bag sig)

9 til Flensborgegnen,
3 til egnen syd for Tønder.

Til tjeneste: X7 1, kl. 12,00 i Flensborg.
7.) 2 banegårds-kontrolafdelinger, hver bestående af l o:ff[icer], 3 u[nder]off[icerer], 6 menige

til kontrolering af togene og banegårdstrafikken på
Harreslev station (vest for Flensborg) og
Sønderløgum station.

Til tjeneste: X7 1, Id. 12,00 i Flensborg.
Instruktion, tildeling af hverv og marchordre koordineres gennem den højere

k[omman]do XXXI.

Kommandoen må lægge særlig vægt på, at mandskabet stilles til disposition under
andet påskud (f. eks. "uddannelse"), således at det udtagne mandskab og det militære kontor,
der har fået ordren til at stille dette til rådighed, ikke får noget holdepunkt for gisninger om
det virkelige formål, før der gives endelig instruktion gennem den XXXI højere kommando.

For den XXXI højere kommando

Chefen for generalstaben.

Himer.

43.
General v. Kaupischs korpsbefaling nr. 3 med l bilag angående

Danmarks besættelse.

21. marts 1940.

Mskrift.

Chefsug l)

DEN XXXI HØJERE KOM1"\iANDO TIL
SÆRLIG A.J.~VENDELSE

la Nr. 123/40 g. Kdos. Chefs.

Tilintetgøres straks med alle bilag i
tilfælde af fjendtligt overfald.

H[oved]kv[arleret], den 21. marts 1940.

30 eksemplarer.
- eksemplar.

Korpsbefaling nr. 3.

I. Hvis Føreren bestemmer, at Danmark skal besættes, gælder følgende befaling.
II. Den højere kommando XXXI's opgave består i overrumplende og såvidt overhove-
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det muligt fredeligt at besætte Danmark. Eventuel modstand fra danske militære
styrkers side skal brydes hensynsløst.

Bil. Hl, Muligheder for fjendtlige afværgeforanstaltninger, se bil. 1.

IV. Troppernes ledelse og optræden, særlig under kvarterophold, indtil videre krigs
mæssig.

Der skal til enhver tid regnes med engelske flyverangreb.

V. Operationen ("Weserubung Sud") begynder i form af overfald
den dag ("Weserdag")

.. .. .. ... .... ..... kl. ("Wesertid")
Urene stilles efter
tysk radio.

Alle afdelingers opgave består i at rive operationen fremad i eet tag ved dristig,
beslutsom handling og ikke at lade den komme til stilstand, før alle de stillede opgaver
er afsluttet.

1.) Den forstærkede 198. inf. div .. besætter Sjælland.
Besiddelsen af denne ø med København og hovedparten af de danske militære styrker
er forudsætning for beherskelsen af gennemsejlingerne gennem Øresund og Store Bælt
og for Danmarks fredeliggørelse.

Med det formål lander overraskende til "Wesertid";

a) I København: l forstærket batl. med radiomateriel (med "Hansestadt Danzig" fra
Travemiinde).
Hensigten med denne landing er at give den tyske gesandts fordring særligt efter
tryk.
Bataillonen indretter sig herved straks til et længere forsvar, nemlig enten om
kring landgangsstedet eller efter overrumpling af vagten i Citadellet (Kastellet).
(Rekognosceringsresultater vil senere blive meddelt).

b) I Gedser fra Warnemiinde på 2 færger;
l forstærket batl., derhos l mot[oriseret] m[askin]g[evær] k[ompagni],

(dels kørende, dels motoriseret, afdelinger af infanteri på cykle).
I Gedser skal færger og skibe straks beslaglægges!
De på begge de første færger indskibede bevægelige styrker når så hurtigt som
muligt Vordingborg. De forhindrer, at broerne syd for Vordingborg bliver ødelagt.
Med det formål, forhandling med Vordingborgs kommandant; det kommer an på
at vinde tid.

c) I Korsør fra Kiel med understøttelse af søstridskræfter:
Divisionschefen med afdelinger af staben,
l regimentsstab,
l forstærket bataillon,
radiomateriel.

Opgave: Rask danne et brohoved, beslaglægge alle disponible færger og skibe og
dermed sikre overførelsen af de med søtransportafdelinger fra Kiel til Korsør
følgende afdelinger.
Rekognoscering mod Ringsted, Roskilde.

d) På øen Fyn i Nyborg fra Kiel med 2 minestrygere, l damper ("Claus v. Bevern"):
Nogle skyttedelinger (ca. 150 mand).
Disse besætter og holder havnen mod eventuelle angreb, beslaglægger straks fær
ger og skibe og hindrer udløbet af skibe såvel som danske ødelæggelser af krigs
og handelsvigtige anlæg.
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Der følger:

a) Til Korser: Bevægelige styrker: (l m[askin]g[evær] bataillon, (med undtagelse
af l kompagni),

l panserafværgekompagni,
l pionerkompagni på lastbiler,
dele af divisionsstaben).

l forstærket infanteriregiment (sammensætning til søtransport)
på sotransportafdeling (damper Lenna, Buenos Aires, Cordova, Entrecios),
jr« Kiel (indskibningsbegyndelse W-dag, kJ. 4,00, sluse Holtenau).

b) Resten af divisionen (l infanteriregiment, artilleriregiment (med undtagelse af
l afdeling),
restgrupper af søtransportafdelingen, etapetjenesten, forsåvidt ubetinget

nødvendigt)

over Gedser.
Skulle broerne syd for Vordingborg være ødelagt (straks radiomelding

til 198. div. gennem de ved Gedser landede tropper!), besætter de med de første
færger landsatte tropper de vigtigste punkter på Lolland og Falster (sammenJ.
bilag 2).

De omkring og syd for Warnemlinde tilbageblevne afdelinger transpor
teres i dette tilfælde til rådighed for den højere kommando først til omegnen af
Flensborg, hvorfra de føres videre til Jylland (jernbanetransport forberedes).

De i Korsør landsatte afdelingers opgave består i snarest sammen med nogen
lunde kampdygtige afdelinger at støde frem til Københavns vestlige forsvars
Jinie og at optage forbindelsen med den i København landsatte bataillon. Forbin
delse optages. Rekognoscering også hen imod nordvestfronten.

Skulle Københavns vestfront blive alvorligt forsvaret, skal denne ikke
angribes, men indesluttes.

Indsættelse af bombeafdelinger skal da gøre den danske regering mør.
Forsvarer fæstningen sig ikke, bliver divisionens hovedstyrke foreløbig

udenfor København. Kun ca. l forstærket regiment (udvalgte batailloner) hoJder
sig rede til indmarch i København; forbindelsen med den landsatte bataillon
skal oprettes.

Om eventuel indkvartering af tropper i København følger befaling.

2.) Til besættelse af Jylland indsættes 2 angrebsgrupper. Begge støder så hurtigt som over
hovedet muligt frem mod Nordjylland.

A.) Den forstærkede 170. inf. div. (tropper se bilag 5) med hovedstyrken fra rummet
syd og sydøst for Flensborg over linierne

Aabenraa-Tønder,
Kolding-All. - Konigsau ("Kongeaa") afsnittet mod Viborg, Aalborg og Skagen.

Tyngdepunkt mod højre indtil Vejle, derpå retning Viborg, Aalborg.

a) Mgørende for, at den 170. divisions opgave lykkes, er:
aa) den hurtige overvindelse af de til grænseforsvaret indsatte danske styrker

og enhver art spærringer;
bb) rask gennembrud gennem en eveutuel modstandslinie i Kongeaa-afsnittet

og
cc) den sikre besiddelse af

ove1'gangen over Lille Bælt til Fyn ved Middelfart, af Viborg,
senere af Aalborg.

b) Med dette formål for øje når divisionen på Weserdag med de forreste motoriserede
afdelinger hovedlinjen Randers-Viborg-Ringkøbing,



407

med de ikke motoriserede og ikke km-ende tropper
egnen omkring Haderslev og Ribe.
Hvis de danske baner kan benyttes, er det hensigten at føre disse tropper med
jernbanetransport frem mod nord. (Forberedes).

c) For at erobre broen over Lille Bælt lander på Wesertid 3 forstærkede kompag
nier med pionerdeling og radiotrop (med damper "Rugard" og 3 minestrygere,
beskyttet af ubådsjagere og 2 forpostbåde) ved broen.
Befaling: Sikre broen, holde den, indtil divisionen indtræffer, og derpå besætte
den.
Divisionen sørger for, at der garanteres rettidig understøttelse fra landkom
mandoens side.
Den rekognoscerer på Fyn, i det mindste til Odense, om muligt til Nyborg.

d) Divisionen understøtter, om påkrævet, skyttebrigaden ved eventuelle kampe,
for at denne brigade hurtigst muligt kan komme fremad.

e) Divisionen besætter på Weserdag først Kolding, derpå Aarhus og Ringkøbing;
den optager på Weserdag i Viborg forbindelse med skyttebrigaden; den når
senest på Weserdag + l dag broen ved Oddesund og afløser der skyttebrigadens
sikringer;
den besætter tidligt på Weserdag + l dag Tyborøn.
Tyborøn anløbes på Weserdag + l dag kI. 8,00 af marinestridskræfter og
spærres ud mod havet.
Havnekommandant og havnekaptajn indsættes gennem marinen.
Divisionen når på Weserdag + l dag eJler Weserdag + 2 dage Aalborg,
Frederikshavn og Skagen.
Der må regnes med tilbagetrækning af skyttebrigaden.

f) Esbjergs besætning (forstærket kompagni af Goring-regimenteb, sml. B. c) er
efter ankomsten til Esbjerg underlagt den 170. division.
Grundet på den militære og økonomiske betydning af denne havneby, som
ligger i gunstig rækkevidde for engelske luftstridskræfter, skalluftskytsbeskyt
telse sikres snarest muligt, nemlig på Weserdagen med mindst 2 s[være], 1 l[et]
batt[eri],
fra Weserdagen om aftenen med en luftskytsafdeling (med undtagelse af ll[et]
batteri, som forbliver ved Middelfart).
Esbjerg vil endvidere på Weserdagen, 6 timer efter Wesertid, blive anløbet af
marinestridskræfter og spærret ud mod havet.
Havnekommandant og havnekaptajn indsættes gennem marinen.

B.) Den forstærkede 11. skyttebrigade, undergivet den højere kommando XXXI, støder
over Padborg-Rends til Løgumkloster

og uår i eet stræk over Rødding-Ribe, Herning-Skjern
med hovedstyrken Viborg og derfra endnu på Weserdagen Aalborg.

Det er for operationen Weseriibung Nord af afgørende betydning at nå Aalborg på
Weserdagen og med luftskyts at sikre det vigtige lu/tstøttepunkt Aalborg senest på
Weserdag + 1 dag om morgenen.
a) Brigaden tager den længere vej for ikke som følge af den i de første timer mulige

modstand i den østlige del af Jylland og ved Tønder at tabe tid.
b) Kampdygtige afdelinger støder frem over Holstebro, Struer nord om Limfjor

den mod Aalborg. Ved Oddesundbroen skal sikringer efterlades.
c) Esbjerg (havn, lufthavn og telegrafstation) skal så hurtigt som muligt besættes

af det til dette formål anviste forstærkede motorcykle-skyttekompagni af regi
ment Goring. Dette kompagni er, efter ankomsten til Esbjerg, underlagt den
170. division. (Sml. A. f.).

d) På Weserdag + l dag indtager brigaden med afdelinger Frederikshavn, Skagen,
Hirtshals (her kabel til England og Norge!)

C.) Den 11. skyttebrigade har på Weserdagen /remrykningsret.
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D.) Skillelinie mellem marchgruppe A (motoriseret) af den 170. division og den for
stærkede Il. skyttebrigade m. h. t. opstilling og fremrykning (kun på Weser
dagen):
Vejen Husum - Flensborg til Flensborg sydvest, udelukkende (Il.) - Flensborg
vestrand (170.) - Harreslev (11.)- Nyhus (Il.) - Bovmark (ll.) - Vejen over
Tinglev til Ravsted (Il.) - Agerskov (170.) - Gøttrup (øst for Toftlund (Il.)
- Rødding (Il.) - Brørup (Il.) - Rindum (øst) Grindsted (Il.) - Brande (Il.)
- Ikast (Il.) - Viborg (vestlige halvdel (ll.).

E.) For begge angrebsgrupper:
a) Grænseoverskridelse på Wesertid på mindst 7 steder (inkl. jernbane-pansertog).

Abnes (gennem 170. div . på 6 steder, gennem skyttebrigaden syd for Rends)
gennem stødtropper; såvidt muligt med panser-patruljevogne bagved; derpå
motoriserede afdelinger; hvis påkrævet, nogle panservogne (ankomst Flensborg
banegård kJ. 4,30, Nybøl banegård først kJ. 6,30).
Sprængning af de nær grænsen liggende broer skal forhindres!

b) Stødtropper osv. føres frem, angrebst-ropper gøres Ida», således at overrumplingen
sikres.

c) Jernbane-pansertog ankommer kl. 5,00 på Flensborg og Nybøl banegård og
overskrider på Wesertid grænsen i retning mod Kolding og Esbjerg.

d) Ved grænseovergangene bliver officersvagter tilbage med særlig instruks (befa
ling følger); de afløses endnu på Weserdagen af officersvagter fra det X. arme
korps reservetropper og følger derpå deres egne tropper.

F.) Besættelse af vigtige byer osv., forsåvidt det ikke hidtil er blevet omtalt, se bilag 2.

3.) Fra luftvåbnet medvirker:
a) 2. gruppe Heinkel af 10. eskadrille, underlagt den højere kommando XXXI;
b) 2 grupper af kampeskadrille 4, anvist til samarbejde,
c) I. [deling af] 8. luftskytsafdeling,

I. [deling af] 19. luftskytsafdeling, (hver 3 s[være], 2 l[ette] batterier) underlagt
(se bilag 5);

d) Luftlandeafdeling Aalborg ifølge særbefaling.
Lyskendingssignaler må kendes overalt!
Ad a) Indsættes til rekognoscering over hele det danske område.

Nedkastning af meldinger til divisionsstabene og fortroppernes førere såvel
som kendetegning af den forreste linie skal til stadighed sikres.

Ad b} Kampeskadrille 4 er parat til overalt, hvor situationen kræver det, at gribe ind
med overlegen styrke og at sønderbryde eventuel opdukkende modstand.
Skulle indsats blive nødvendig, skal virkningen af et bombeangreb udnyttes
hurtigt og hensynsløst. Utvetydig kendetegning af den forreste linie er i dette
tilfælde særlig vigtig.

Ad c) Om eventuel indsats af luftskyts-afdelingerne indtil Weserdagen følger be
faling. Begge afdelinger støder på Wesertid, underlagt angrebstropperne,
sammen med disse ind i Jylland.

Der skal indsættes:
a) l. [deling af] 8.luftskytsafdeling gennem 170 div. på Weserdagen med 2 s[være], ll[et]

batteri ved Esbjerg, med ll[et] batteri ved bæltbroen ved Middelfart,
Fra Weserdagen om aftenen [tager] afdelingen, med undt. af det l[ette] batteri ved
Middelfart, [opstilling] omkring Esbjerg. -

b) l. [deling af] 19. luftskytsafdeling gennem Il. skyttebrigade senest på Weserdagen
+ l dag tidligt ved Aalborg (sml. 2. B).

4.) Medvirkning af søstridskræfter se tidstabel bil. 3.
(Bil. 3 er ikke vedlagt denne afskrift).

5.) Hyppige meldinger!
Principielt skal der meldes Iwer 2. time.
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Desuden skal der meldes straks:
a) Gennem den forstærkede 198. div.:

Ankomsten til København (særskilt for fortropperne og div[isionen]).
Gedser, Korsør og Nyborg,
Ringsted og Vordingborg,
Køge, Roskilde, Holbæk, Frederikssund, Helsingør.

b) Gennem den forstærkede 170. div.:
Ankomsten til Middelfart gennem landgangskommandoen, til Aabenraa, Tønder,
Haderslev, Kastrup og Ribe,
Kolding og Esbjerg,
Middelfart, Aarhus, Silkeborg,
Viborg, Ringkøbing og Oddesund,
Aalborg og Skagen.

e) Gennem den forstærkede 11. skyttebrigade:
Ankomsten til Løgumkloster,
Ribe, Skern,
Herning, Ho!stebro,
Oddesund, Viborg, Aalborg.

6.) Efter'retningsforbindelser se bil. 4.

7.) Jeg befinder mig med førergruppen fra Weserdag --:-- 3 [dage] i Hamborg (Hindenburg
kaserne, Bundesstrasse),

fra Weserdagen om aftenen i Flensborg.

sign. v. Kaupisch.

Mskriftens rigtighed bekræftes.

Ulæseligt navn.
Major i. g.

1) Til aktstykke nr. 43 hører 5 bilag, men kun bilag l er påtruffet.

Bilag l

til operationsbefalingen (punkt li).
Mskrift.

DEN XXXI HØJERE KOMMÅ.L~DO TIL
SÆRLIG ANVENDELSE

la Nr. 123/40 g. Kdos. Chefs.

Hovedkvarteret, den 16. 3. 1940.

Muligheder for fjendtlige modforholdsregler.

Danskeren har siden 1864 ikke ført nogen krig, er altså krigsuvant.
Den tyske soldat er ham i enhver henseende overlegen såvel i kampindstilling og

"gå-på-Iyst" som i uddannelse og bevæbning.
De nedenangivne modforholdsregler er kun sandsynlige i tilfælde af, at den danske

regering er besluttet på krig og har forberedt modforholdsreglerne.

I.) På Sjælland:
A. På Wesertid:

a) I Gedser: Toldembedsmænd og stedligt politi, efter omstændighederne bevæb
net(?).
Telefonforbindelse med Vordingborg og København. Det kommer an på at
forhindre advarsel.

52
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b) I København: Der skal regnes med modforholdsregler (angreb) fra Danmarks
stærkeste garnison. (Generalkommando, den sjællandske divisions stab, liv
garde-regiment, 1. regiment, gardeinfanteri-regiment, l feltartilleriregiment,
ingeniør-regiment, luftskyts med 2 batterier)
luftskyts, hvis forhandlingerne ikke fører til målet.
Egen optræden: Forsvar såvidt muligt i Citadellet ("Kastellet").
Kampeskadrille 4 er parat til indsats.

c) I Korsør: Der må regnes med bevæbnede told- og politivagter, efter omstæn
digheder med afdelinger af en bataillon af 5. regiment (garnison Slagelse).
På sydsiden af havnen 2 [stk.] 9 cm skyts, nord for Korsør (på halvøen Hal
skov og syd derfor) lette morterer.

B. 1.) I uqunstiqste tilfælde kan den danske ledelse stræbe efter straks at tilintetgøre
de landsatte enkeltstyrker gennem angreb for derved at umuliggøre yderligere
landgang. Da en forlægning af Københavnstropperne til det indre af landet
efter de hidtil foreliggende oplysninger dog ikke har fundet sted og, hvad bevæ
gelige tropper angår, kun gardehusarregimentet synes at være disponibelt, skal
der på landgangstidspunktet intetsteds bortset fra København og Vordingborg
regnes med overlegne modforanstaltninger.
Det er muligt, at enkelte danske infanteribatailloner på cykle eller motorvogn
sættes i bevægelse.
Forstærkning af den fjendtlige modstand i løbet af Weserdag og Weserdag
+ l dag synes derfor ikke udelukket.

2.) Med fremadskridende tilførsel og angreb af egne styrker kan det forventes,
at de danske tropper trækker sig tilbage til landstillingen

Roskilde-Tune-Mosede
("Tune stillingen"), ikke armeret, dækninger i enkelte batteristillinger).
Det må forhindres, at der tages fast stilling i denne linie!
Næste modstandslinie sandsynligvis den "Gamle landfront" nordvest og vest
for København,
(i almindelighed linien Taarbæk-Buddinge-Rødovre-Avedøre).
Enkeltheder om København vil blive meddelt den 198. div.

II.) I Jylland:

A) På Wesertid:

a) I umiddelbar nærhed af grænsen er der stationeret toldfunlctionæl'er og grænse
gendarmeri udrustet med infanterivåben og uddannet isprængningstjeneste
(rundt regnet 350 mand).
Disse er henvist til sammen med hæren at yde modstand. Det synes at være
deres opgave at spærre grænsen ved sprængning af de vigtigste overgange.
Dette må forhindres ved overrumpling!
Af hæren synes f. t. rundt regnet 500 mand (afdelinger af 6. regiment, jyske
dragoner, fodfolks-pionerer, artilleri intett) at være samlet i rummet Søgaard
lejren Tinglev.
I Sønderborg: l bataillon af 2. regiment (underofficersskole).
I Tønder: f. t. tilsyneladende kun 2 komp[agnier] af fodfolkspi[onerer].
I Aabenraa: Jydske divisions stab! Vest for Aabenraa 2 luftskytsbatterier.
Det må antages, at disse styrker i ugunstigste fald vil yde modstand i forberedte
feltmæssigt udbyggede stillinger i linien

Graasten-Lundtoft-Bajstrup-Jyndevad-Tønder1
I dette tilfælde kommer det an på at gennembryde denne linie på de vigtigste
punkter under stærk samling af styrkerne og ilden.
Ny modstand mulig i Gjelsaa-afsnittet (Haderslev-Ribe),
derpå i Koldingaa-afsnittet-Kongeaa-afsnittet.
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Rettidig besættelse af vigtige overgange over begge afsnit af 2. og 7. regiment
med 2 artilleriafdelinger forekommer mulig (1)
Ved bæltbroen ved Middelfart skal der i ugunstigste tilfælde regnes med stærk
modstand (angreh) af afdelinger af de forstærkede 2. og 7. regimenter.
Egen optræden: Forsvar til det yderste.

B. L) Omkring Esbjerg: feltstillinger. Her må på grund af denne plads' vigtighed for
Danmark regues med modstand.

2.) Skulle det også lykkes hurtigt at støde frem gennem Sønderjylland til Kongeaa
afsnittet, består dog i tilfælde af, at forhandlingerne gJipper, den mulighed,
at modstanderen samler de i Nørrejylland stående styrker (2 fodfolksregimenter,
afdelinger af et kavalleri-regiment, l art[illeri]reg[iment]) til ny modstand.
Sandsynlig er i så fald modstand i linien

Malling-Skanderborg-Silkeborg-Holstebro,
derpå brohovedagtig samling omkring Viborg.
Der foreligger holdepunkter for, at der lægges stor vægt på en sikring af Aal
borg, nord for Aalborg l fodfolksreg[iment]. Så meget des vigtigere er et rask
fremstød derhen. .

3.) Der består endvidere den mulighed (tegu herpå foreligger endnu ikke), at mod
standeren vil forsøge under henholdende kamp i Sønderjylland at føre stærkest
mulige afdelinger fra Midt- og Nørrejylland over Fyn til Sjælland for der at
opnå en virksom modstandskraft. Bevægelser af de i Nørrejylland stående trop
per mod syd vil muligvis kunne fortolkes i denne retning.
Det kommer da først rigtig an på hurtigt at trænge frem mod nord, at angribe
de danske afdelingsstyrker enkeltvis og at slå dem, før de vil kunne forenes
i retning mod Middelfart. Da man ikke kan regne med, at kampdygtige afdelin
ger af kampgruppe C vil komme på højde med Kolding før X + l + 2 [dage]
om efterm., er beslutsom handling fra kampgruppe A's afdelingers side i så fald
af afgørende betydning.

44.

Skrivelse fra forsvarsøkonomi- og rustningskontoret angående de krav
af krigsøkonomisk karakter, som skal stilles til den danske regering.

21. marts 1940.

Hemmelig kommandosag - Cheføagl)

FORSVARSØKONOMI- OG RUSTNINGSKONTORET
Stab Nr. 59/40 g. Kdos.-Ohejs.

Til
liV F AlL

Berlin, den 21. marts 1940.

Vedlagt fremsendes de på grundlag af konferencen den 19.3.40 udarbejdede udkast
til værnemagtens overkommandos krav til Førerens politiske befuldmægtigede ved den
danske og den norske regering.

2 bilag. E. b.

Linnemann. ro]
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Udkast.

'Hemmelig kommondosag - CheCsag2)

VÆRNEMAGTENS OVERKO~UNDO

lVFA/L/IV nr. g. Kdos.-Clte/s.

tu

Berlin, den

Førerens politiske befuldmægtigede ved den danske regering.3 )

A. For at kunne udnytte Danmark for den tyske krigsproduktion anser værnemagtens over
kommando det for nødvendigt ved de tyske politiske4) befuldmægtigedes hjælp at sætte
nedenstående krav igennem hos den danske regering.

De under punkt I anførte almene krav tjener kun indirekte rustningsformål,
men deres opfyldelse er dog en nodvendig forudsætning for udnyttelsen af de industrigrene,
der har betydning for rustningerne, og for en stærkt påkrævet afla.stning af den tyske
krigsøkonomi for forsyningen af Danmark med økonomiske goder, der i Tyskland kun
står til disposition i begrænset mængde.s)

r. Almene krav.
1.) Danmarks regering må tilskyndes

a) til at holde erhvervslivet uforstyrret i gang,
b) til at træffe alle forholdsregler, der er egnede til at modvirke den forstyr

relse af erhvervslivet, der vil indtræde dels som følge af den vidtgående blo
kering af tilførslerne vestfra, der nu må forventes, dels fordi en erstatning
af disse tilførsler fra de andre skandinaviske lande og fra Tyskland kun vil
være mulig i begrænset omfang.

2) I enkeltheder må landets regering træffe forholdregler på følgende områder:
a) Gas-, vand- og elekt1'icitetsværker må holdes i gang.
b) Handelsvi1'ksomheder, især sådanne, der tjener til at forsyne befolkningen

med forbrugsartikler, samt banker må holdes i gang.
c) De øvrige erhvervsvirksomheder må holdes åbne.
d) Begrænset udlevering af forbrugsva·rer (forberedelse af rationering) og for

holdsregler mod uberettiget tilbageholdelse af sådanne varer.
e) Forbud mod prisstigninger.
f) Strenge straffe for voldshandlinger og sabotage, der er egnede til at fremkalde

en forstyrrelse af erhvervslivet.
g) Forpligtelse til oprettelse af et fabrikværn for alle virksomheder, der er vigtige

for forsyningen, samt for alle virksomheder, der ifølge erklæring fra tysk side
har beskyttelse behov.

h) Sikring af arbejdslreden.
i) Opretholdelse af valutakursen, pligt til at modtage 'rigs1creditkassese(ller til den

fastsatte omregningskurs, forhindring af spekulation.")
k) Forbud mod udførsel til fjendtlige lande; varer, der er bestemt for disse, må

samtidig stilles til disposition mod betaling, forsåvidt dette ønskes fra tysk
side; foreløbig begrænsning af den øvrige eksport, til forholdene er nærmere
afklarede, særligt forsåvidt angår landets egne forsyninger.

I) Instruktion?) til danske skibe, der befinder sig i udlandet med ladninger, bestemt
for Danmark, om af hensyn til landets forsyninger at søge at bryde igennem
den blokade, der må forventes iværksat af vore fjender, for at vende tilbage")
til danske havne.

m) Myndighederne må snarest muligt indføre rationering for i så stort omfang
som muligt at spare på alle mangelvarer (specielt brændselsolier, korn og
foderstoffer, tekstilvarer, kolonialvarer, sæbe og kul).

Af særlig betydning vil det i denne sammenhæng være, at de eksisteren
de lagre af brændselsolier strækkes mest muligt, da disse varer ikke vil kunne
indføres fra Tyskland i nævneværdigt omfang. Således vil det f. eks. ikke
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kunne undgås, at driften af danske elektricitetsværker, der drives med dieselolie,
i stor udstrækning må standses.

II. Krav af betydning for rustningerne.
Den danske industri er - i det omfang den ikke tjener landets egen forsyning

- for flere grenes vedkommende af meget stor betydning for den tyske rustningsindu
stri. Dens produktion må derfor snarest muligt - forsåvidt dette ikke allerede er
tilfældet - tilføres den tyske rustningsindustri.

Her kommer specielt følgende industrigrene i betragtning:
Kemiske virksomheder til fremstilling af:

sprængstoffer
superfosfat

lcrigsindustrielle virksomheder (inkl. skibsmaskinbygning)
værfter
endvidere kryolitraffinaderiet i København
elektricitetsværkerne
specielt de elektricitetsværker, af hvis strømleverancer fabrikkerne indenfor de oven-

nævnte industrier er afhængige.
Disse industriers produktionsevne må også under besættelsen opretholdes i videst mu
ligt omfang. En vis hjælp fra Tyskland til at overvinde de produktionsvanskeligheder,
der må forventes som følge af afskæringen af forsyningerne henholdsvis fra England og
andre oversøiske lande, vil lejlighedsvis være nødvendig.

B. For at sikre en øjeblikkelig udnyttelse af den danske industri må værnemagtens over
kommando lægge vægt på, at tilførslen til den tyske krigsøkonomi af de produkter, der
kommer i betragtning, snarest muligt forberedes af gesandtskabet.

Der må her i første række gennemføres en tilpasning af den dansk-tyske udenrigs
handel til de eksisterende handelsoverenskomster samt en hurtig og gnidningsløs af
vikling af betalingsoverføl'slerne, der i betragtning af den øgede import fra Danmark
må forventes at stige. M andre opgaver vil der være f. eks. udvælgelsen af tyske handels
partnere under samtidig udskydelse af uønskede mellemhandlere, medvirken ved af
sluttelsen af kontrakter efter visse ensartede synspunkter o. lign.

Disse synspunkter er særligt med henblik på de ved tidligere besættelser indvundne
erfaringer af væsentlig betydning.

C. Til etablering af et permanent og snævert sama1'bejde med den tyske gesandt m. h. t.
rustningsøkonomiske spørgsmål stiller værnemagtens overkommando en forbindelses
officer til rådighed, der ligeledes vil repræsentere den højere kommando XXXI hos
den tyske gesandt i spørgsmål vedrørende troppernes forplejning fra Danmark.

Forbindelsesofficeren råder med hensyn til de under punkt A. I. nævnte almene
krav over det nødvendige materiale, der er samlet på grundlag af tidligere aktioner.

Han er endvidere instrueret om at stotte den tyske gesandt ved indkoblingen af den
danske industri i den tyske krigsøkonomi under hensyntagen til det tyske behov og de
dækningsmuligheder, Danmark frembyder. Det nødvendige materiale står til hans dis
position til dette formål.")

Forbindelsesofficeren bistås, forsåvidt angår de økonomisk vigtige landsdele,
af [orsuarsokonomi-ojfieerer, der sættes ind ved landgangen, og som, indtil operationernes
afslutning eller indtil der af landets regering udstedes nærmere bestemmelser herom,
har fået tillagt følgende opgaver:
a) Vejledning og bistand til de lokale kommandanter ved landets udnyttelse i troppernes

interesse samt omsorgen for erhvervslivets opretholdelse og for befolkningens for
syninger.

b) Omsorgen for henholdsvis opretholdelsen og igangsættelsen af gas-, vand- og elektrici
tetsværkerne for leverancer til tropperne, civilbefolkningen og erhvervene.

c) Konstateringen af omfanget af de vigtigste af de forhåndenværende lagre til brug ved be
dømmelsen af forsyningssituationen for de tyske besættelsestropper og befolkningen,
specielt med henblik på ma~gelvarer (mineralolie, brødkorn, foderstoffer og kul).
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Efter løsningen af disse påtrængende opgaver er det hensigten at sætte dem
ind på følgende opgaver indenfor rustningsproduktionen:

Forsåvidt angår de under punkt A II. anførte industrigrene, indhentelse af oplysninger
om, henholdsvis konstatering at:
a) fabrikkernes øjeblikkelige leveringsevne baseret på omfanget af lagrene af råstoffer,

halvfabrikata og mindre bearbejdede varer samt brændselo. lign.,
b) trandporttorholdene under de af krigen skabte betingelser,
c) situationen på arbejdsmarkedet,
d) ledelsen af disse krigsvigtige fabrikker og dens pålidelighed ved tildelingen af ordrer

fra Tyskland, i hvilken forbindelse det vil være nødvendigt straks at udskifte ledelsen,
såfremt den befinder sig i hænderne på statsborgere fra fjendtlige stater,

e) nødvendigheden af at oprette et tabrikværn, specielt for at afværge sabotage, der
på grund af de stærke engelske og franske interesser i disse industrier i det mindste
vil blive forsøgt i større omfang af vestmagterne.

Forbindelsesofficeren bearbejder disse oplysninger og forelægger resultatet for
den tyske gesandt. Værnemagtens overkommando forbeholder sig gennem sine dervæ
rende instanser at stille de krav, som på grundlag af disse undersøgelser yderligere måtte
vise sig nødvendige henholdsvis for den tyske krigs- og rustningsproduktion.

LChefen for værnemagtens overkommando.t'')

l) Aktstykke nr. 44 bærer general Warlimonts signatur og datoen 21/3, Der er foretaget forskellige over
stregninger og rettelser med håndskrift, for hvilke der nedenfor redegøres i enkeltheder.

2) Med håndskrift er tilføjet: Bilag 2 a.
3) Ordene: Værnemagten.s ouerlcommando regering er sat i skarp parentes, og desuden er

adressen overstreget.
~) Ordet: politi8ke er overstreget.
5) Herefter følger en håndskrevet notits i marginen af følgende indhold: De almindelige fordringer er

inddelt i dem, der efter OKW's syn.spunkt må stilles til regeringen allerede i forbindelse med de [orste
diplomatiske skridt som værende særligt påkrævede (overfor regeringen), og de videre krav, som må
opfyldes i tilslutning til de [orste, efterMnden som forholdene kræver det.

6) Ordene: forhindring af spekulation er overstreget og erstattet med: for bedre at gennemtvinge mod·
tagelsen.

7) I marginen udfor stykke l findes et spørgsmålstegn. Desuden er der efter ordet: 1n.struletion i mar-
ginen med håndskrift tilføjet: til rederierne for alle de.

8) Ordene: vende tilbage er overstreget og erstattet med: vende hjem.
9) Afsnittet: Forbindelsesofficeren formål er atter udstreget.

10) Underskriften er sat i skarp parentes.

45.
Skrivelse fra værnemagtens overkommando til rigsministeriet for folke

oplysning og propaganda angående propagandaafdelingemes arbejde
under Danmarks og Norges besættelse.

21. marts 1940.

Chefsag - Kun gennem officer

VÆRNEMAGTENS OVERKOMMANDO
WFA/WPr. Nr. 59/40 geh. Kdos. Ohefs. I

Berlin, den 21. 3. 1940.
3 eksemplarer.

1. eksemplar.

Til rigsministeriet for folkeoplysning og propaganda, Berlin.

Ifølge udtrykkelig befaling fra Føreren og værnemagtens øverstbefalende måtte
kun militære organer være beskæftiget med forarbejderne til Norges og Danmarks besæt
telse. Af de af værnemagtens overkommando foranledigede væsentlige forholdsregler er
følgende af interesse for ministeriet for folkeoplysning og propaganda:
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1.) M skriftligt materiale blev udgivet:
l 200 000 flyveblade, som er bestemt til nedkastning over Norge og Danmark gennem
luftvåbnet med halvdelen hvert sted,
10000 plakater til Norges befolkning og samme antal til Danmarks befolkning
(samme tekst er også foreskrevet til oplæsning i den norske og danske radio),
løbesedler til de norske og danske militære styrker.
Grundtendensen i dette samlede propagandamateriale er:
Den tyske værnemagt kommer ikke som fjende, men kun til beskyttelse af den norske
resp. danske neutralitet og sparer således landet for at blive krigsskueplads, hvilket
ikke kunne have været undgået i tilfælde af en forventet engelsk landgang. Forhand
linger med den norske resp. danske regering er nær ved at være afsluttet. M Norges
og Danmarks militære styrker og af befolkningen forventes loyal holdning.

2.) M OKWjWPr. er del: opstillet 2 propagandaafdelinger, som er underlagt begge
de militære styrkegruppers førere, som besætter Norge og Danmark.
Ledelsen af den for Norge bestemte propagandaafdeling har korvetkaptajn Hahn,
ledelsen af den for Danmark bestemte afdeling kaptajn Salzmann.

3.) Propagandaafdeling N[orge] består af:
l blandet reportertrop af luftvåbnet (ord, billeder, film, radio).
l blandet reportertrop af krigsmarinen (ord, billeder, film, radio).
3 lette krigsreportertroppe af hæren (ord, billeder).
l filmstrop.
l radiotrop.
l radioindsatstrop (bestemt til overtagelse af driften af de vigtigste norske sendere,

frem for alt Oslo og Bergen).
4 pressemedarbejdere (til censur af den norske presse).

Propagandaafdeling D[anmark] består af:
l let krigsreporterdeling (styrke som ved hærens propagandakompagnier).
l tonefilmstrop (fører løjtnant Ziegler).
l radiotrop.
l propagandadeling (styrke som ved hærens propagandakompagnier, dog uden films

forevisningsvogn).
l radioindsatstrop (bestemt til overtagelse af driften af de vigtigste danske sendere,

frem for alt København og Kalundborg).
4 pressemedarbejdere (til censur af den danske presse).

4.) Begge propagandaafdelinger har ordre til fra tidspunktet for indskibningen
resp. landegrænsens overskridelse at være indstillet på uafbrudt afgivelse af beret
ninger med alle propagandistiske midler.
Under hensyntagen til situationens karakter må propagandaafdelingerne instrueres
om at indsende hele det indsamlede indberetningsmateriale ucensureret, udelukkende
og umiddelbart til OKWjWPr., hvorfra det efter stedfunden censur ufortøvet vil blive
videresendt til ministeriet for folkeoplysning og propaganda.
Da afdelingerne i et uoverskueligt tidsrum ikke kan regne med umiddelbar telefonfor
bindelse med OKWjWPr. resp. ministeriet for folkeoplysning og propaganda, og da
luftvåbnet på grund af påtrængende rent militære opgaver er meget stærkt belastet,
således at der til det yderste må spares med kurerflyvemaskiner, vil visse forsinkel
ser med afleveringen af indberetningsmaterialet være uundgåelige. OKWjWPr. vil
træffe enhver forholdsregel, som er mulig for at fremskynde afleveringen.

5.) Propagandaafdelingernes pressemedarbejdere har ordre til at sørge for, at der
ikke i den norske resp. danske presse fremkommer beretninger eller kommentarer
til efterretninger på en for de tyske interesser skadelig måde, og at pressens ind
flydelse på befolkningen kun sker i ønsket retning.

6.) Radioindsatstropperne har ordre til at forhindre tyskfjendtlige udsendelser
og snarest muligt at genoptage udsendelserne under tysk kontrol.

Ministeriet for folkeoplysning og propaganda anmodes om:
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1.) Straks at indrette et propagandaledelseskontor for hver af de to progaganda-
afdelinger, at underrette OKWjWPr. om disse kontorer og at instruere dem om på
enhver måde at fremme propagandaafdelingernes arbejde ved støtte under fremsen
delsen af efterretningerne etc.

2.) Væsentlige ønsker og forslag med hensyn til gennemførelsen af den samlede
propaganda bør snarest muligt meddeles OKWjWPr.

Chefen for værnemagtens overkommando.

E. b.

46.

Redegørelse for de forholdsregler, der er truffet i propagandamæssig henseende

i forbindelse med Danmarks og Norges besættelse.

21. marts 1940.

Hemmelig kommandosag - CheCsag - Kun gennem officer

Supplement til skrivelse til udenrigsministeriet.

Med hensyn til aktiv propaganda og afgivelse af beretninger i propagandaøjemed
er truffet følgende forholdsregler:

1.) Som skriftligt materiale er udgivet:

a.) Flyveblade til nedkastning gennem luftvåbnet over Norge og Danmark.
b.) Plakater til Norges og Danmarks befolkning (samme tekst er også foreskrevet

til oplæsning i den norske og danske radio).
c.) Løbesedler til de norske og danske militære styrker.

Teksternes ordlyd er godkendt af Føreren.

2.) Der er oprettet to propagandaafdelinger, som er underlagt de to militære styr-
kegruppers førere, som besætter Norge og Danmark.

3.) Mdelingerne har ordre til fra tidspunktet for indskibningen resp. overskridel-
sen af landegrænsen at være indstillet på såvidt muligt uafbrudt afgivelse af beret
ninger med alle propagandistiske midler.
Hele det indsamlede indberetningsmateriale indsendes ucensureret umiddelbart til
værnemagtens overkommando, hvor det censureres og sendes videre.

4.) Til afdelingerne hører sprogkyndige pressemedarbejdere, som har det hverv
at sørge for, at der ikke i den norske resp. danske presse fremkommer beretninger eller
kommentarer til efterretninger på en for de tyske interesser skadelig måde, og at
pressens indflydelse på befolkningen kun sker i ønsket retning.

-5.) De til støtte for de vigtigste norske og danske sendere bestemte radioindsats-
troppe har ordre til at forhindre tyskfjendtlige udsendelser og snarest muligt at gen
optage udsendelserne under tysk kontrol.
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47.

Referat af storadmiral Raeders forhandling med rigskansler Adolf Hitler

angående operation "Weseriibung".

26. marts 1940.

Afskrift.

Marinens øverstkommanderendes rapport til Føreren
den 26. marts 1940, eftermiddag.

Øvrige tilstedeværende: General Keitel,
General Jodl,
Kommandørkaptajn von Puttkammer.

l. Operation "Weseriibung".

En engelsk besættelse af Norge var umiddelbart forestående i henhold til følgende
oplysninger, der er tilgået marinens overkommando: Ubåde blev koncentreret udfor
Skagerak den 13. marts, en radiotelegrafisk meddelelse angav den 14. marts som tidsfristen
for beredskab for transportgrupper, et stort antal franske officerer ankom til Bergen den
15. marts. Alt dette er sikre tegn på, at en operation er under forberedelse før den russisk
finske fredstraktat. Fra den 10. marts havde marinen stationeret ubåde udfor de vig
tigste støttepunkter for at bekæmpe en britisk operation.

Efter min opfattelse er faren for en britisk landgang i Norge ikke længere akut.
Spørgsmålet om, hvad englænderne vil foretage sig i nord i den nærmeste fremtid,

kan besvares derhen, at de vil gøre yderligere forsøg på at forstyrre den tyske handel i
neutralt farvand og foranledige episoder, eventuelt med det formål at tilvejebringe et
påskud for en aktion mod Norge. Et af formålene har været og er stadig at afskære Tysk
lands import fra Narvik. Denne vil imidlertid blive afskåret alligevel, i hvert fald i nogen
tid, selvom operation "Weseriibung" iværksættes.

Før eller senere vil Tyskland blive stillet overfor nødvendigheden af at gennemføre
operation " Weserilbung" .

Det er derfor hensigtsmæssigt at foretage dette snarest muligt og senest den 15. april,
idet nætterne efter denne dato er for korte; der er nymåne den 7. april.

Flådens operationsmuligheder vil blive for stærkt begrænset, hvis "Weseriibung"
udsættes længere. Ubådene kan ikke forblive i stilling i mere end 2 eller 3 uger til.

Vejrforhold, der begunstiger operation "Gelb", bør ikke afventes for operation "We
seriibung"s vedkommende; overskyet, tåget vejr er mest tilfredsstillende for denne . !\'Iarine
styrkernes og skibenes almindelige beredskabstiJstand er for øjeblikket god.

Med hensyn til muligheden for at komme forbi fæstningerne er nordmændene måske
blevet noget fastere i deres ønske om at bevare deres neutralitet, men det er usandsynJigt,
at de vil beslutte sig til at åbne ild tilstrækkelig hurtigt.

Den britiske flåde er for tiden velforberedt på kamp. Fem af de i Scapa Flow af
luftvåbnet angrebne slagskibe er rapporteret i søen, og man regner derfor med, at kun
store krydsere er blevet beskadiget.

"U 47" har udfor Orkneyøerne rapporteret 3 slagskibe i stærk fart nordpå.
Føreren tiltrådte, at D-dagen for operation"Weseriibung" fastsættes omkring tids

punktet for nymåne ....

53
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48.
Skrivelse fra divisionskommandoen for 170. infanteridivision til den XXXI
højere kommando angående en tidligere udlevering af løbesedler og flyveblade,

28. marts 1940.

Abt. Le - Nr. 1054/40 g. Kdos Chefs Az. IX/l.
Reference: Hah. Kdo z. b. V. XXXI

Ic/A. O.
Nr. 5/40 g. Kdos. Chefs af 16. 3. 1940.

Vedrører: Løbesedler og flyveblade.

170. INF. DIV.

Hemmelig kommandosag - Chefsag1)

Div. stabskuarter, 28. marts 1940.
3 (tre) ekseDlplarer.

l. eksemplar.

Til den XXXI højere kommando til særlig anvendelse.

De i instruksen omhandlede løbesedler og flyveblade skal først på x-:-2. dagen kl. 12
middag afhentes hos O.K.W. W.Pr. (Ankomst hos divisionen tidligst på x-s-I. dag.) Der
ved er en rettidig bekendtgørelse resp. udlevering til tropperne ikke længere mulig, idet
divisionen da allerede er spredt i flere forskellige grupper (for størstedelen på jernbane).

Det er hensigten allerede nu at gøre disse løbesedler og flyveblade klar til fordeling
ved divisionsstaben. Disse forberedelser træffes på en sådan måde, at hemmeligholdelse
ubetinget sikres, medens der på den anden side også garanteres rettidig udlevering til
tropperne.

Man anmoder om, at afhentningen af disse løbesedler og flyveblade allerede nu må
blive godkendt.

For divisions-kommandoen,

l. generalstabsofficer.

Ulæseligt navn.

1) Nederst på aktstykket er med ikke identificeret håndskrift tilføjet: Besk[ed] maj[ar] Kratzer,
Jfr. A. nr. 52.

49.
Referat af storadmiral Raeders forhandling med rigskansler Adolf Hitler

angående operation "Weseriibung".

29. marts 1940.

Uddrag af afskrift.

Marinens øverstkommanderendes rapport til Føreren
den 29. marts 1940, eftermiddag.

Øvrige tilstedeværende: General Keitel.
General Jodl.
Orlogskaptajn von Pubtkammer,

2. Operation "Weseriibung".

Ifølge en indberetning fra marineattacheen har antiluftskytsenheder fået tilladelse
til at åbne ild uden at spørge Oslo; det er sandsynligt (men ikke sikkert), at en sådan
tilladelse ligeledes er meddelt kystforternes besætning. Det må forventes, at nordmændenes
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holdning er ved at blive mere beslutsom, og det er derfor ønskeligt at fremskynde opera
tion "Weserubung".

Med hensyn til "U 21" foreligger der endnu ikke fra den officer, der har kommandoen
over ubåden, nogen rapport, der kan give et klart billede af episoden. Det er ikke i øje
blikket politisk fordelagtigt for os at stille Norge i en ugunstig stilling overfor Storbrit
tannien ved at udøve for stærkt et pres, idet England ikke på nuværende tidspunkt må gives
noget påskud til aktion mod Norge.

sign.: Raeder.

50.

Rapport fra den tyske officer Erfurth om hans undersøgelse

af færgeforholdene i Gedser.

30. marts 1940.

Chefsag l - Kun gennem of6cerll)

KOMMANDANTEN FOR SCHWERIN
TRANSPORTOMRADE

Gr. 1. N r. 11/40 g. Kdos. Olle/s.

3 bilag.

Schwerin i. M., den 30. 3. 40.

5 eksemplarer.

2. eksemplar.

Rekognosceringer vedr. "Weseriibung".2)

(Rapport afgivet i Berlin den 1. april 1940).
1.) Søforhold.3 )

Den 30. 3. 40 gennemførte jeg en rekognoscering i Gedser. Ca. kl. 6,00 afrejste
jeg fra Warnemiinde med færgen "Mecklenburg" og ankom ved spejlglat sø til Gedser
kl. oa. 8,45.4)

Til hindring for sejladsen Var under sejladsens sidste trediedel to isfelter med
mindre og større isflager, der gennemsnitlig kun ragede 10-20 cm op over vandet,
men i enkelte tilfælde på sejlturen hævede sig indtil 2 m over vandet. I almindelighed
regner man med, at kun den øverste trediedel er synlig over vandet.

Større isblokke sejlede man udenom ad små omveje for ikke at støde færgen
læk. Man kan henvise til, at det tyske spærreområdes nordvesthjørne (søminert) syd
øst for Gedser efter kaptajnens oplysning på det korteste sted ligger ca, 1000 m fra
sejlruten, og at der efter oplysning fra stationsforstanderen i Warnemiinde for ca.
8 dage siden skal være to danske fiskerbåde (hvor ubekendt), der er sprunget i luften
ved at støde på søminer.

I den ca. 4 km lange kunstige sejlrende fra Gedser findes til tider stærk, mindre
pakis, som tvinger færgerne til at sejle langsomt.

Om dagen er indsejlingen umiddelbart før Gedser særlig vanskelig, fordi af
mærkningerne, lysbøjerne og endog en af is væltet bak (ubemandet, cementeret lille lys
tårn) ligger i sejlrenden, til tider tæt under vandspejlet. Ved klart vejr er disse hindrin
ger godt synlige.

Medens en natsejlads over havet efter "Mecklenburg"s kaptajns mening under
de daværende, fra time til time vekslende isforhold, selvom den også er langsom, dog
er mulig, betegnes en indsejling i mørke i sejlrenden foran Gedser for tiden som umu
lig. Den tidligst mulige indløbstid kan vel derfor først være kort efter solopgang.")

Fra dansk side anses efter forlydende natsejladser for tiden for uigennemførlige
på grund af sejlrende-besværligheder og på. grund af isen.
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2.) Havneforhold i Gedser.

a) Alle fra Warnemlinde til Gedser udløbende færger forudmeldes kort af banegårds
radioen til Ringsted med indholdsangivelse. Med henblik på eventuelluftfare kan
denne forudmelding i spændte tider undlades, men på grund af hensigtsmæssig
heden ikke ved den første landing.

Uden betænkelighed kan for tiden fra tysk side arrangeres såkaldte "påtræn
gende rejser" (også ikke-planmæssige), uden at vække nogen som helst mistanke.
Dette gælder også natrejser, hvis man vil risikere farerne ved en nat- og issejlads.

b) En spærring af Gedser sejlrende gennem selvsænkning af den danske færge forekom
mer meget usandsynlig. Danskerne gjorde den 30. 3. et intetanende, temmelig
dovent, næsten kedeligt indtryk. At sænke en færge lige foran indsejlingen (på
det snævreste sted knap 100 m bredt), forekommer meget vanskeligt, men er til
gengæld meget virkningsfuldt.

c) I den gamle havn findes der vel desforuden landingsmuligheder (se punkt 3 e).
Før færgerne blev indført, lagde damperen fra tysk side til ved havnen i Gedser.

d) Danskernes ødelæggelse af [aldbroeme i begge færgelejer kan foretages temmelig
hurtigt og let . Dette kan godt forhindres ved en overrumpling (et m[askin]g[evær]).

Forudsætningen herfor er, at ikke en eneste tysk soldat kan ses ombord på fær
gen, før danskerne har ladet faldbroen gå ned.

Faldbroer betjenes med en firkant med lang vægtstang, der må medtages i
udvalg for det tilfælde, at danskerne kaster deres firkant i vandet.

e) 1I1odvåben eller luftskyts eller tropper kunne trods indgående iagttagelse ikke kon
stateres af mig ved hjælp af kikkert. Indsats vil være mulig omkring midten af
den bølgeformede halvø.

3.) Skibsrum:

a) På tysk side:

r. Færge ,,1I1ecklenburg" - kulfyring - energisk kaptajn - på grund af lave over
bygninger mere egnet til første landing end

II. Færge "Schwerin" - Oliefyring - olieforråd for tiden ca. 300 tons - til en
rejse frem og tilbage ca. 10-15 tons nødvendigt - større end "Mecklenburg"
og hurtigere - høje overbygninger - ængstelig kaptajn - hestetransport
lettere end på "Mecklenburg" - forberedelsestid til indretning af hestetrans
port for l pionerafdeling ca. 6 timer.

b) På dansk side:

r. Færge "Danmark" med kulfyring i Gedser.

II. Danskernes bjælpeskib, når "Danmark" har maskinskade, er færgen "Prins
Ohristian" - for tiden efter sigende i København, indsat på ruten til Malmø.

c) Radioforbindelse har alle tyske og danske færger. Efter international ret må de
ikke radiotelegrafere i fremmede havne. (Tremilegrænse).

d) Nøjagtige data og passagertal for samtlige 4 færger vedlægges denne beretning som
bilag l.

e) Kreaturdamperen "Oondor" fra Liibeck og en anden nærmest lige så stor damper
lå den 30. 3. i Gedser havn resp. ved kajen nord for færgelejerne.

Hvor længe disse skibe endnu bliver der, kunne ikke bringes i erfaring, uden
at man derved vakte mistanke.

4.) Ladningstider og overfartstid:

a) Indladningstid - alt efter troppernes art - 1-3 timer pr. færge med en godt
arbejdende banegårdsofficer i Warnemiinde.

b) Udladningstid - for infanteri ca. 20 minutter - ved lettere fartøjer indtil ca.
time - ved pansertog 10-15 minutter.
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c) Sejltid.
2 timer uden is ved rolig sø og klart vejr.
2% time med den nuværende is ved rolig sø og klart vejr.
Ved storm eller mørkt vejr tilsvarende længere .

d) Når for tiden en tysk og en dansk færge mødes om dagen ved planmæssig
rejse, har de et mellemrum af 60-100 m.

5.) Muligheder for udspionering fra danskernes side:

a) Da danskerne siden krigens begyndelse af hensyn til luftangreb ikke efterlader
nogen færge om natten i Warnemiinde, bliver der ikke tale om radio fra dansk
færge i Warnemiinde om natten.

b) Mulig er derimod gennem agenter i Tyskland melding om udladninger ved hjælp
af brevduer, hemmelige sendere (og måske også posttelefoner?)

c) I Gedser findes ingen radiostation, men derimod et telefonkontor på banegården
(skilt: Telegramindlevering) med umiddelbar forbindelse til Ringsted.

Sædvanligvis meldes herfra alle færgers ankomst til Gedser over Ringsted
til København og Warnemiinde.

Afgivelse af et med vold aftvunget ufarligt dansk signal eller ødelæggelse før
alarmeringen (i København) anser jeg for meget vel mulig, idet jeg, uden at det
virkede påfaldende, har gået vejen fra indgangen til telefonkontoret til færgen.
(50 skridt).

6.) Forslag til tropperne:

a) Første landing kun med een færge ("Mecklenburg") for ikke at vække nogen mis
tanke.

Telefonledningen på Gedser banegård sættes ud af kraft, såfremt det ikke
skulle lykkes med det ufarlige signal.

Medtage kleinsmede med tilstrækkeligt antal firkantnøgler (udvalg) til fald
broerne.

Den første overrumpling i Gedser foretages under ledelse af transportkomman
danten i Schwerin.

Medtage brevduer til at afgive meldinger om landingens heldige resultat,
for at København ikke skal blive advaret gennem den tyske radio.

Stedkendte førere gennem Gedser og kort kan transportkommandanten i
Schwerin ikke garantere, derimod nok en tolk.

Hvis faldskærmsjægere ikke står til disposition, sendes nogle motoriserede
m[askin]g[eværafdelinger] forud, uden ophold gennem Nykøbing, til den vigtige
bro ved Vordingborg.

b) Hvis moleindgangen ved Gedser mod forventning er spærret eller faldbroerne
ubrugelige, skal udladningen af fodfolk i færgelejet alligevel gennemføres ad
passagerlandgangen.

Derpå sejles til havnekajen (vanskeligt, da ukendte dybdeforhold!). Der ud
losning af køretøjerne. Der vil hengå een time, før udlosningen kan begynde.

7.) Anmodninger fra transportkommandanten i Schwerin:

a) Garanti for, at der hvert sted findes en god, energisk, orienteret banegdrdsofficer
for Warnemilnde og Gedser for hurtigt, sagligt og fuldstændigt at laste og hurtigt
at 10s3e færgerne.

Det er nødvendigt, at Schwerin får instrukser 48 timer før den første indskib
nings begyndelse.

b) Skriftlig fuldmagt til transportkommandanten i Schwerin med henblik på at stille
de tyske færger, den danske færge og måske tillige kreaturdamperen "Condor"
under t[ransport]k[ommandanturen] i Schwerin og dermed under krigsretten.

c) Fremskaffelse af tysk færgepersonale (må rejse med den første færge) til at betjene
den danske færge "Prins Christian" og forhindre sabotagehandlinger fra dan
skernes side. Hjælp måske fra Swinemlinde eller Sassnitz1
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d) Luttskytsbeskyttelse i Gedser af havnen, især af færgelejerne, mod engelske luft
angreb; underlagt banegårdsofficeren i Gedser.

e) Banegårdsofficeren i Gedser skal af hensyn til meldetrafikken forsynes med brev
duer og med radiotelefon (af hensyn til færgernes driftssikkerhed ved tåge og storm)
til senere brug.

Erfurth.

l) Aktstykke nr. 50 bærer general v. Falkenhorsts signatur og datoen 1/4, Desuden har han og andre
tilføjet forskellige håndskrevne notitser i marginen, for hvilke der redegøres i nedenstående noter.

2) Med v. Falkenhorsts hånd er påskrevet: God melding.
3) Håndskreven tilføjelse: Den 198. diviBion har modtaget aftryk direkte,
4) Håndskreven tilføjelse: 2 timer og 45 minutter.
5) I marginen er først skrevet: 600_615• Nedenunder er med en anden hånd tilføjet: Afgang lJ'arne

miinde kl. 100• Nedenunder er påny tilføjet 000.

Bilag l til T. K. Schwerin Nr. 11/40 g Kdoa. Chefs. l )

Oplysninger om færgerne:

Meeklenburg Sehwerin Danmark Prins Christian
Længde mellem perpen-

dikulærerne . ...... , . 86,00 m 106,00 m 101,725 m 90,83 m
Største bredde over vin-

gebjælkerne .. . . . .. . . 17,70 m 18,53 m 18,750 m 17,68 m
Bredde over spanterne, 14,00 m 16,00 m
Dybgang ved fuld last. 4,5 m 4,5 m 4,5 m 4,80 m
Hurtighed ved planmæs-

sig fart ....... , . . , .. 12,5 sm 12,5 sm 15,5 kn 13,75 kn
Højeste hurtighed ..... 13,0 sm 15,5 sm
Brutto reg.tons ...... , 1810 3122,5 2726,79 1900,84
Gennemsnitlig akseantal

på een rejse .. . , . ... 28 36
Anvendelig sporlængde . 130,2 m 161,4 m 157,00 m 128,56 m
Maskinydelse ..... . , . . 2500IHK 4500 IHK
Bygningsår (aflevering). 1903 1926
Passagertal, sommer ... 564 pers. 816 pers. 1100 pers. 1150 pers.

vinter., ... 225 pers. 282 pers.
Redningsbåde ....... ,. 6 = 260 mand 6 = 306 pers. 8 8
Redningsflåder ....... , 6 = 156 mand 6 = 156 pers.
Redningskranse ....... 12 12 50 24
Svømmebælter ... , .... 768 1061 858 924

1.) Schwerin særlig egnet til hestelast.
2.) Begge endedele er ca, 18m2) hver, godt egnet til indladning af køretøjer med larvefødder.
3.) Rækværk (egnet til fastbinding af heste).
4.) Fastgørelaeshager (egnet til fastgørelse af køretøjer).
5.) På færge "Mecklenburg" plads til 14 g[ods]vogne.

Erfurth.

l) Bilag 2:og 3 er trykt s. 116-li.
2) Formodentlig fejlskrift for 1,8 m.
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51.

Referat angående den øverstbefalendes afrejse fra

Berlin til Hamborg.

[l. april 1940.]

ChefsagI)

Referat.
L IV.

Vedr.: Wescriibung.

Den øverstbefalendefor gruppeXXI med chefrejser den 7.3. kl. 9fra Berlin til Hamborg.
For før afrejsen at muliggøre en personlig kontakt med udenrigsministeriets befuldmæg
tigede er det ønskeligt, at de befuldmægtigede udnævnes så betids, at de den 6. 3. kan stå
til rådighed for forhandlinger med gruppe XXI og den XXXI højere kommando.

Gruppe XXI foranlediger, at også den øverstbefalende for den XXXI højere kom
mando med chef endnu den 6.3. er til rådighed i Berlin.

1) Aktstykke nr. 51 bærer general Warlimonts signatur og datoen 1/4, De i referatet anførte datoer:
"l« og 8/a må være en fejlskrift for: 7/4 og 8/4,

52.

Skrivelse fra general Himer til den 170. infanteridivision m. fl.

angående afhentning af løbesedler og flyveblade til brug for

operation "Weseriibung".

l. april 1940.

Chefsag - Kun gennem officer

DEN XXXI HØJERE KOMMANDO
TIL SÆRLIG ANVENDELSE

Ic/AO. Nr. 53/40 g. Kdos. Cltefs.

Reference: dort Ic Nr. 1054/40 g. K. Chefs
af 28. marts 1940.

Vedr.: Løbesedler og flyveblade.

H[oved]kv[arteret], den 1. 4.1940.

2 eksemplarer.

2. eksemplar.

Løbesedlerne og flyvebladene kan først afhentes på Weserdag -7- 3 dage, da tryk
ningen ikke er færdig før.

Bladene kan hentes hos major i. G. Kratzer, værnemagtens overkommando, Bend
lerstr. 13, nybygningen, værelse 331.

For den XXXI højere kommando.

Chefen for generalstaben.

Himer.
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53.
Skrivelse fra general Himer til X. flyverkorps angående afhentning af

flyveblade til brug ved operation "Weseriibung Siid".

l. april 1940.

Chefssg - Kun gennem officer

DEN XXXI HØJERE KOMMANDO
TIL SÆRLIG ANVENDELSE

Ic/AO. Nr. 54/40 g. Kdos. Chefs.

H[oved]kv[arteret] , den 1. 4.1940.

2 eksemplarer.
2. eksemplar.

Til X. flyverkorps.

1.) Til operation "Weseriibung Slid" fremstilles der flyveblade til nedkastning af
luftvåbnet, nemlig:
a) 500 000 stk. i stangform til det operative luftvåben,
b) 100000 stk. i pakkeform til hærens flyvere.

2.) Man anmoder om, at flyvebladene må blive afhentet af en kurerofficer
på Weserdag -:-- 2 dage kl. 12 middag i Berlin hos OKW/W.Pr. på en tung lastvogn
med påhængsvogn.

Kurerofficeren skal melde sig i Berlin hos værnemagtens overkommando,
Bendlerstr. 13, nybygningen, værelse 331, hos major i. G. Kratzer.

3.) Flyvebladene skal nedkastes på W-dagen om morgenen.

4.) Indtil Wesertid er flyvebladene hemmelig kommandosag chefsag.

For den XXXI højere kommando.

Chefen for generalstaben.

Himer,

54.
Skrivelse med 6 bilag fra værnemagtens overkommando til rigsudenrigsmini

steriet angående den forestående aktion mod Danmark og Norge.

2. april 1940.

Hemmelig kommandosag

Afskrift i 5 eksemplarer (nr. l).

VÆRNEMAGTENSOVERKOMMANDO

WFA/Abt. L Nr. 22127/40 g. K. (IV).

Vedr.: Besættelse af Danmark og Norge.

Berlin, den 2.4.1940.

Til udenrigsministeriet
(med en genpart til hver af det tyske riges befuldmægtigede
hos den danske og norske regering).

L) Til brug for Danmarks og N arges besættelse fremsendes følgende af værnemagtens
overkommando udarbejdede dokumenter:
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Bilag 1 - Principielle militære fordringer til den danske og norske regering.
Bilag 2 - Yderligere ønsker fra værnemagtens side med hensyn tilordningen af

samarbejdet med den danske og norske regering.
Bilag 3 a og 3 b - Forslag fra værnemagten om reguleringen af de almindelige

økonomiske og rustningsøkonomiske spørgsmål.
(Bilag 3 a = Danmark, bilag 3 b = Norge).

Bilag 4 - Uddrag af værnemagtens overkommandos særlige bestemmelser for
gruppe XXI.

Bilag 5 - Samling af de anmodninger, der fra værnemagtens side vil blive rettet
til de øverste rigsmyndigheder i forbindelse med Danmarks og Norges
besættelse.

Bilag 6 - Militære fordringer til den svenske regering.

2.) De i bilag 1 indeholdte grundlæggende militære fordringer må af hensyn til den
gnidningsløse gennemførelse af de militære operationer overgives den danske og
norske regering straks efter, at besættelsen er bekendtgjort. Overgivelsen af de til
svarende noter i København og Oslo kan, af hensyn til garantien for den militære
overraskelse, først :linde sted samtidig med landgangens begyndelse og grænsens over
skridelse. For at forhindre unødvendig blodsudgydelse og hurtigt at bilægge eventuelt
opståede fjendtligheder er det derfor påkrævet så hurtigt som muligt at tilvejebringe
en foreløbig principiel afgørelse fra den danske og norske regering om deres indstilling
til de tyske fordringer.

Går den foreløbige afgørelse ud på undladelse af enhver modstand og på frede
ligt samarbejde, skal den på den hurtigst mulige måde bekendtgøres såvel for de danske
og norske militærstyrker, landets myndigheder og befolkningen som for de tyske
besættelsestropper. I denne forbindelse må der ikke gøres brug af radiotelegrafi i klart
sprog (radioudsendelser, radiomeldinger), idet begivenhederne så længe som muligt
skal holdes hemmeligt for de fjendtlige stater. Kun kodetelegrafering (efter en de
fjendtlige stater ubekendt kode) og telefonforbindelse bliver således mulig. M rege
ringerne må det fordres, at de trods disse vanskeligheder så hurtigt som muligt
giver landets myndigheder underretning. Overholdelsen af forbudet mod fri telegra
fering skal derhos kontroleres.

Vægrer den danske og norske regering sig ved at imødekomme de tyske for
dringer, skal de, såvidt det overhovedet er muligt, hindres i at udstede befalinger til
modstand ad radiofonisk eller telegrafisk vej.

3.) For på forhånd at garantere gennemførelsen af de militære krav og til støtte
for de befuldmægtigede ved reguleringen af de militære spørgsmål vil der gennem
kommandanten for gruppe XXI blive attacheret de befuldmægtigede:

den befuldmægtigede hos den danske regering: Chefen for den højere kommando
XXXI's generalstab, generalmajor Himer!

den befuldmægtigede hos den norske regering: Gruppe XXI's første general
stabsofficer, oberstløjtnant i. G. Pohlman.

Disse militære delegerede rejser med de befuldmægtigede til København og
Oslo. Deres første opgave består i gennem hurtig underretning af de tyske besættelses
tropper at sørge for et planmæssigt og såvidt muligt fredeligt forløb af besættelsen.
Derfor meddeler de besættelsestropperne det første resultat af de diplomatiske skridt
gennem et fastsat signal over radiosenderne København og Oslo. M den danske og
norske regering skal det fordres, at de ufortøvet stiller radiosenderne til rådighed for
dette formål.

Uafhængigt heraf anmodes de befuldmægtigede om snarest at underrette kom
mandanten for gruppe XXI, der ved besættelsesdagens begyndelse be:linder sig i Ham
borg, om resultatet af de diplomatiske skridt. Som meddelelsesmiddel står, foruden
umiddelbar telegrafforbindelse, radioforbindelsen fra de tyske gesandtskaber i Køben
havn og Oslo til udenrigsministeriet til rådighed. For den første melding vil det lige
ledes være hensigtsmæssigt at gøre brug af de til underretning af besættelsestropperne
fastsatte radiosignaler. Udenrigsministeriet anmodes om omgående videregiveise til

54
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værnemagtens overkommando (afd. for landkrig), hvorfra gruppe XXI underrettes.
VideregiveIsen af orienteringen fra København sker til kommandanten for den højere
kommando XXXI gennem gruppe XXI.

Desuden anmodes de befuldmægtigede om snarest muligt telefonisk at under
rette de tyske udnævnte konsuler i Danmark og Norge om overenskomsterne med
regeringerne og at henvise dem til at stille sig til disposition for de indrykkende tyske
troppeførere ved indgåelse af overenskomster med landets myndigheder.

4.) For så længe som muligt at hemmeligholde operationen og at forsinke engelske
modforholdsregler, er det påkrævet så hurtigt som muligt at afbryde de i Danmark
og Norge værende fjendtlige repræsentationers efterretningstjeneste med udlandet. Det er
i så henseende påkrævet, at repræsentationernes telefonforbindelser afbrydes, og at
forhåndenværende radiomateriel tages i forvaring.

De befuldmægtigede anmodes om ufortøvet at foranledige, at de påkrævede for
holdsregler træffes i København og Oslo ved besættelsens begyndelse. Værnemagtens
tjenesteorganer har fået besked om på forlangende at stille militære styrker til rådighed
for gennemførelsen.

På de øvrige pladserhar troppeførerne befaling til at træffe de første uopsættelige
forholdsregler, indtil de befuldmægtigedes instruktioner foreligger. De til troppeførerne
i så henseende givne befalinger fremgår af bilag 4, punkt 8.

5.) Gennemførelsen af de grundlæggende militære fordringer i enkeltheder og regu-
leringen af de i bilag 2 indeholdte yderligere ønsker til sikring af et gnidningsløst sam
arbejde med regeringerne og landets myndigheder skal snarest muligt slutte sig til de
første principielle skridt. Til gennemførelsen af forhandlingerne om militære spørgsmål
står de ifølge punkt 3 attacherede officerer til rådighed for de befuldmægtigede. Iøv
rigt anmoder man om, at der må blive handlet i snæver indforståelse med de efter
anciennitet ældste tyske troppeførere, som ankommer først til hovedstæderne.

6.) Bilagene 3 a og 3 b indeholder først og fremmest de første økonomiske forholds-
regler, som synes påkrævet fra værnemagtens synspunkt af hensyn til et så gnidnings
løst forløb som muligt af besættelsen. Dernæst indeholder de forslag til de retnings
linier, som derefter skal følges af krigs- og rustningsøkonomiske grunde. Værnemagtens
overkommando vil på besættelsesdagen forelægge disse forslag for den delegerede for
fireårsplanen og den generalbefuldmægtigede for de økonomiske anliggender med an
modning om at give deres samtykke til disse forslag og tage dem i betragtning ved
gennemførelsen af de almindelige økonomiske forholdsregler.

7.) De i bilag4 meddelte "særlige bestemmelser for gruppe XXI" giver retningslinier
for troppeførernes [orste virksomhed, forsåvidt disse skal træffe forholdsregler på det
politiske, forvaltningsmæssige og økonomiske område til opfyldelse af deres militære
opgaver, før de befuldmægtigedes instruktioner foreligger.

8.) Da de øverste rigsrnyndigheder efter Førerens befaling først må underrettes på
besættelsesdagen, vil de anmodninger, der fra værnemagtens side skal stilles til dem
indenfor deres kompetenceområder, først på denne dag blive meddelt dem gennem
værnemagtens overkommando. Disse anmodninger er samlet i bilag 5.

9.) Værnemagtens overkommando anmoder om meddelelse om indholdet af og
tidspunktet for det skridt, der skal foretages overfor den svenske regering (bilag 6),
for at de deri deltagende tjenesteorganer af værnemagten kan blive underrettet herom,
og for at de militære forholdsregler kan blive indstillet herpå. Af samme grund an
moder man om hurtigst muligt at blive underrettet om resultatet af dette skridt, især
den svenske regerings svar på de militære fordringer.

10.) løvrigt anses det for påkrævet, at samarbejdet mellem de tyske befuldmæg-
tigede i København og Oslo og besættelsestroppernes kommandanter på forhånd ord
nes i snæver personlig forståelse. Man anmoder i denne forbindelse om, at den befuld
mægtigede i Oslo må blive henvist til kommandanten for gruppe XXI, den befuld
mægtigede i København til kommandanten for den højere kommando XXXI. Af
hensyn til et gnidningsløst forløb af besættelsen er personlig kontakt før de befuld
mægtigedes afrejse påkrævet.

Chefen for værnemo.gtens overkommando.
sign. Keitel.
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Bilag l

Hemmelig kommnndosng

Afskrift (i 5 eksemplarer) (nr. 1).
til WFA/Abt. L Nr . 22127/40 g. K . (IV).

Principielle militære fordringer til den danske og den norske regering.

Følgende grundlæggende militære fordringer stilles til den danske og norske regering.
1.) Opråb fra den danske og norske regering til befolkningen og de militære styrker

om at undlade enhver modstand mod de tyske tropper ved besættelsen af deres lande.
2.) Befa,ling til de danske og norske militærstyrker om at optage forbindelse med

de indrykkende tyske tropper og at træffe de påkrævede overenskomster med de tyske
kommandanter om loyalt samarbejde. Forsåvidt den lokale situation ikke gør andet
påkrævet, forbliver de danske og norske tropper i besiddelse af deres våben.

Som tegn på beredvillighed til samarbejde skal det hvide parlamentærflag
vises ved siden af nationalflaget på de militære anlæg, hvortil tyske tropper nærmel sig.

Forbindelseskommandoer skal afsendes:
a) til kommandanten for de i hovedstaden indrykkende tyske tropper (officerer af

hæren, krigsmarinen og luftvåbnet);
b) til de stedlige troppeførere.

Omvendt vil den tyske kommandant stille forbindelsesofficerer til de danske
og norske øverstkommanderende.

Forbindelseskommandoernes opgave består i at sikre et gnidningsløst samarbejde
og at forhindre sammenstød mellem tyske og danske resp. norske tropper.

3.) Overladelse i ubeskadiget stand af de militære indretninger og anlæg, som de tyske
tropper er nødsaget til at benytte for at sikre Danmark og Norge mod en ydre fjende,
især de til kystforsvaret hørende anlæg.

4.) Det nøjagtigst mulige materiale vedrørende eventuelt udlagte minespærringer
skal stilles til rådighed af den danske og norske regering.

5.) Gennemførelse af fuldstændig luftbeskyttelsesmørklægning af det danske og norske
område fra den første besættelsesdags aften.

6.) Modtagelse i ubeskadiget stand og sikring af driften af trafikmidler- og veje
samt efterretningsrnidler.

Trafikmidler (jernbaner), indenrigske skibsfart og kystsejlads og efterretnings
forbindelser skal stilles til rådighed for de tyske besættelsestropper i det omfang, hvori
det er nødvendigt for de tyske troppers opgaver og deres forsyning.

7.) Udlobsforbud for krigs- og handelsskibe til udlandet og startforbud for alle
flyvemaskiner.

Man forbeholder sig at frigive skibstrafikken på tyske havne og neutrale øster
søhavne.

8.) Gennemførelsen af en foreløbig spælring af person- og godstrafikken mellem Dan-
mark og Sverige (afbrydelse af færgetrafikken).

Genoptagelsen af trafikken og fordringer med hensyn til li ontrollen med samme
forbeholdes .

9.) Bestemmelse om, at de notske lodser fremtidig skal udføre deres tjeneste efter
de tyske myndigheders krav, og at fyrvæsenet ved den norske kyst skal rette sig efter
de tyske myndigheders instruktioner.

10.) Opretholdelse af den foreliggende vej1tjeneste, der skal stilles til rådighed for de
tyske besættelsestropper. Offentlig bekendtgørelse af vejrberetninger må ikke finde
sted.

Il.) Spærring af enhver efterretnings- og posttrafik ad søvejen til udlandet. Efterret-
nings- og posttrafikken til østersøstaterne skal begrænses til bestemte forbindelser og
kontroleres efter ordre af kommandanten for besættelsestropperne.

Den over England løbende efterretningstrafik fra Danmark til Færøerne, Is
land og Grønland skal ligeledes spærres.
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12.) Anvisning til pressen og radioen om, at militære efterretninger kun må bringes
med samtykke af de tyske under værnemagten hørende tjenesteorganer. Radiosenderne
skal stilles til rådighed for kundgørelser fra de tyske kommandanter.

13.) Udierseleiorbud [or kriqsmateriel fra Danmark og Norge til udlandet.
14.) Udsendelsen af alle de opråb og befalinger, der udstedes af den danske og

norske regering på grundlag af disse fordringer, skal, forsåvidt det sker pr. radio, i be
gyndelsen ske i kodesprog efter en for de fjendtlige stater ubekendt kode. Frigivelsen
af den almindelige benyttelse af radiosenderne forbeholdes kommandanten for besæt
telsestropperne.

Bilag 2
Hemmelig kommandosag

Afskrift (i 5 eksemplarer) nr. 1.
til WFA IAbt. L Nr. 22127140 g. Kdos. (IT').

Yderligere ønsker vedrørende udformningen af samarbejdet med den danske og norske
regering, som fremsættes af hensyn til gennemførelsen af den af Føreren stillede

militære opgave.

I. Kontrol med regeringsvirksomheden.

1.) De tyske befuldmægtigede anmodes om at kontrolere den danske og norske 1'ege-
rings virksomhed med hensyn til gennemførelsen af de tyske fordringer og overholdel
sen af de af regeringerne givne garantier. Der skal i denne forbindelse særlig tages hen
syn til, at alle regeringsforholdsregler fortsat afgiver garanti for besættelsesstyrkernes
sikkerbed og forsyning.

2.) Til gennemførelse af kontrollen anses det for påkrævet, at hvert af de vigtigste
ministerier får attacheret en tysk delegeret. De delegerede skal i enkeltheder give ud
tryk for de fordringer, der fra værnemagtens side skal stilles til en gnidningsløs gennem
førelse af besættelsen.

Udenrigsministeriet anmodes om at foranledige, at der udpeges befuldmægti
gede ved ministerierne [or indem igs forvaltning og økonomi.

Til hvert af de ministerier, hvorunder trafikken og jernbaneforvaltningen henhører,
vil der gennem værnemagtstransportchefen blive attacheret en belulclmægtiget kom
missær, som varetager den befuldmægtigedes opgaver. De befuldmægtigede kommissærer
står også til rådighed for de tyske befuldmægtigede ved varetagelsen af almindelige
tyske interesser i trafikministerierne.

Til hvert af de ministerier, hvorunder postforvaltningen henhører, attacheres
der gennem værnemagtens overkommando en telegrafbefuldmægtiget (Tbv). Tbv'erne står
indtil afslutningen af de militære operationerunder kommandanten for Gruppe XXI,
forsåvidt angår Oslo, og kommandanten for den højere kommando XXXI, forsåvidt
angår København. De står til rådighed for de befuldmægtigede ved varetagelse af
almindelige tyske interesser. Efter operationernes afslutning vil der angående Tbv'
ernes fremtidige underordnelsesforhold blive truffet aftale med rigspostministeriet.

3.) Forbindelsen med de militære ministerier varetages i Norge gennem gruppe XXI,
i Danmark gennem den højere kommando XXXI. De ved gesandtskaberne i Oslo
og København værende værnemagtsattacheer står i denne forbindelse til rådighed
for de nævnte kommandanter.

4.) I den lavere forvaltningsinstans anses det for hensigtsmæssigt at knytte tyske
forbindelsesorganer til de stedlige myndigheder indenfor den indre forvaltning, som i
første række kommer i betragtning ved samarbejdet med besættelsestropperne. Forså
vidt der findes tyske udnævnte konsuler, vil det i begyndelsen være hensigtsmæssigt
at tildele hver af dem et område.
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Det skal være forbindelsesorganernes opgave at repræsentere besættelsestrop
pernes fordringer overfor myndighederne og at drage omsorg for, at forvaltnings
virksomheden tager hensyn til besættelsens interesser.

Værnemagtens overkommando anmoder om, at forbindelsesorganerne må blive
inddelt som følger:
a) i Danmark i følgende byer (de militære t jenesteorganer, med hvilke forbindelses

organerne skal samarbejde, skal efter operationernes afslutning udpeges efter aftale
med den højere kommando XXXI):
aa) København for landsdelene Sjælland og Lolland-Falster,
bb) Odense for landsdelen Fyn,
cc) Aarhus for den sydlige del af landsdelen Jylland - mod nord begrænset af

amterne Ribe, Vejle og amtskredsene Skanderborg og Aarhus (den sydlige
del af amterne og amtskredsene),

dd) Aalborg for den nordlige del af landsdelen Jylland (nord for den under cc)
betegnede begrænsning).

b) i Norge til de civile forvaltningsorganer i følgende byer med de dertil hørende for
valtningsdistrikter - Fylker - i spidsen for hvilke der står en amtmand (de
militære tjenesteorganer, med hvilke der skal samarbejdes, er angivet i parentes):
ee) Oslo med forvaltningsdistriktet Akerhus Fylke, (gruppe XXI og 163. inf. div.),
ff) Kristianssand med forvaltningsdistriktet Vest-Agder Fylke, (kommandanten

for kystbevogtning syd og inf. rgt. 310);
gg) Stavanger med forvaltningsdistriktet Rogaland Fylke, (inf. rgt. 193);
hh) Bergen med forvaltningsdistriktet Hordaland Fylke, (kommandanten for kyst

bevogtning vest og 69. inf. div.);
ii) Trondheini med forvaltningsdistriktet Sor 'I'rondelang Fylke, (bjergjæger

regiment 138);
kk) Narnik. med forvaltningsdistriktet Nordland Fylke, (3. bjergdivision).

5.) Hvorvidt det er påkrævet udover de befuldmægtigede kommissærer og de
telegrafbefuldmægtigede i København og Oslo at knytte forbindelsesorganer til under
ordnede myndigheder inden for trafik- og postforvaltningen, kan gøres til genstand for
senere afgørelse efter forud indhentede oplysninger på stedet.

II. Danmarks og Norges udenrigspolitiske forbindelser.
1.) Den danske og norske regerings udem'igspolitiske virksomhed må kontroleres

gennem de befuldmægtigede i den retning, at udenrigspolitiske skridt og forholdsreg
ler, som retter sig mod den tyske besættelse eller kan skade denne, forhindres.

2.) Overfor de fiendtlige staters repræsentationer og statsborgere anmoder man om
gennemførelse af følgende forholdsregler, efter at de første forholdsregler med hensyn
til afbrydelse af efterretningstrafikken er gennemført:

. a) Udvisning af de /iendtlige missioner, konsulater, handelsrepræsentationer og andre
officielle og officiøse repræsentationer for de fjendtlige stater fra Danmark og
Norge. Tidspunkt og rejserute aftales med kommandanterne for gruppe XXI og
den højere kommando XXXI.

b) Konstatering og udvisning af de i Danmark og Norge værende /iendtlige udlændinge,
herunder internering af de værnepligtige udlændinge.

c) Bestemmelse om, at eventuel af besættelsestropperne sikret /iendtlig ejendom ikke
liernes.

III. Enkeltheder vedrørende kontrol med presse og propaganda (se bilag 1, punkt 10).
Samtlige den norske og danske presses organer, de med pressen samarbejdende

nyhedsbureauer skal, ligesom ledelserne af alle i drift forblivende radiosendere, tjenstlig
underrettes om, at hele reportagen og kommenteringen af alle efterretninger ikke må
finde sted på en for den tyske besættelses interesser skadelig måde. Presse og radio må
tværtimod se sin hovedopgave i at øve en beroligende indflydelse på befolkningen.
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Derudover må der fra den norske og danske regerings side træffes forholdsregler,
der er egnede til effektivt at hindre en antitysk propaganda på eventuelle andre propagan
distiske områder (flyveblade, brochurer, foredrag af talere osv.).

Det er ønskeligt, at pressen fortsat skal udkomme. For at sikre sig, at pressen indtager
den holdning, som må fordres, skal, indtil yderligere instruktioner fra de befuldmægtigede
foreligger, gives officerer af besættelsestropperne i de vigtigste byer ordre til at føre kontrol
med pressen. Hvad angår den vidtforgrenede mindre presse, må det gennem regeringernes
bestemmelser sikres, at denne følger de samme retningslinier som den kontrolerede stor
stadspresse.

Til de vigtigste radiosendere i Danmark (Kalundborg) og Norge (Oslo, Jeløy) knyttes
der radioindsatstropper, som sikrer stationernes tekniske vedligeholdelse. Senere skal de ved
passende radiomeldinger atter og atter opfordre befolkningen til opretholdelse af ro og orden.

Presse og radio osv. skal i særlig grad opfordres til loyalt samarbejde med de tyske
kontrolorganer.

IV. Forslag af almindelig økonomisk og rustminqsokonomisl: art.
Se bilag 3 a og 3 b.

V. De synspunkter, der er en følge af besættelsestroppernes umiddelbare behov for sam
arbeide mellem de tyske tropper og landets stedlige myndigheder, fremgår af bilag 4.

Herefter skal med hensyn til alle de ydelser, som kræves af privatpersoner, rigsloven
om ydelser finde tilsvarende anvendelse. For beslaglæggelse af de staten tilhørende indret
ninger (trafikmidler, efterretningsmidler, militære anlæg osv.) betaler tropperne foreløbig
ingen erstatning. Om og i hvilket omfang der skal svares erstatning for sådanne ydelser,
må principielt afgøres under regeringsforhandlingerne om nyordningen af det gensidige
betalingssamkvem.

Bilag 3 a

Hemmelig kommandosag

Afskrift, i 5 eksemplarer (nr. l).
til WFA/Abt. L Nr. 22127/40 g. K. (IV).

Værnemagtens forslag til ordning af de almindelig økonomiske og rustnings
økonomiske spørgsmål (Danmark).

For udnyttelsen af Danmark for den tyske rustningsøkonomi anser værnemagtens
overkommando det for hensigtsmæssigt og påkrævet at følge nedenstående retningslinier.

De fordringer, som herefter skal stilles til den danske regering, tjener kun delvis
direkte rustningsøkonomiske formål; men deres opfyldelse er dog en uundgåelig forudsæt
ning for udnyttelsen af de rustningsøkonomisk betydningsfulde industrigrene og for en
høist nødvendig aflastning af den tyske krigsøkonomi, hvad angår Danmarks forsyning med
økonomiske goder, der i Tyskland kun haves til rådighed i begrænset omfang.

De under punkt l anførte fordringer er sådanne, som efter værnemagtens overkom
mandos synspunkt anses for særlig påtrængende. Man anmoder derfor om, at de må blive
stillet til den danske regering allerede i forbindelse med det første diplomatiske skridt.

De under II anførte forholdsregler vil derimod være at gennemføre under besættel
sens videre forløb, tidsmæssigt afpasset efter situationen.

L Fordringer, der straks må stilles til regeringen.
1.) Indvirkning på Danmarks regering

a) med henblik på den uforstyrrede opretholdelse af det okonomiske liv,
b) med henblik på iværksættelse af alle forholdsregler, som er egnede til at mildne

den rystelse af det økonomiske liv, som nu vil blive en følge af den forventede vidt
gående afspærring fra vestlige tilførsler og af den yderligere omstændighed, at det
kun i begrænset omfang vil være muligt at erstatte disse tilførsler med tilførsler
fra de andre skandinaviske lande og fra Tyskland.
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2.) Med hensyn til enkeltheder skal regeringen træffe forholdsregler på følgende
områder:
a) Forsyningsvirksomhederne skal holdes i gang.
b) Forretninger, der navnlig forsyner befolkningen med varer til opfyldelse af det

daglige behov, og bankerne skal holdes åbne.
c) De øvrige erhvervsvirksomheder skal holdes i gang.
d) Indskrænkning i omsætningen af varer til opfyldelse af det daglige behov (forud

gående forholdsregler med hensyn til varerationering) og forholdsregler mod
uberettiget tilbageholdelse af sådanne varer.

e) Forbud mod prisforhøjelser.
f) Beskyttelse af valutaen, modtagelsestvang for rigskreditkassebeviser til den fast

satte omregningskurs og modtagelsestvang for modtagelsesbeviser for ydelser, som
ikke umiddelbart kan betales kontant.

II. Forholdsregler, der skal gennemføres i tilslutning til de under punkt I stillede fordringer.
1.) Forholdsregler af almen karakter:

a) Strenge straffebestemmelser for volds- og sabotagehandlinger, der er egnet til at
fremkalde en forstyrrelse af det økonomiske liv.

b) Pligt til oprettelse af en bedriftsbeskyttelse af alle forsyningsvigtige virksomheder
og øvrige virksomheder, der fra tysk side erklæres for at have brug for beskyttelse.

c) Sikring af arbejdsfreden.
d) Udførselsforbud til de fjendtlige lande, idet det for de fjendtlige lande bestemte

gods samtidig stilles til rådighed mod betaling, forsåvidt dette ønskes fra tysk side;
foreløbig begrcB'nsning af den øvrige udførsel, indtil forholdene, især landets egen
forsyning, er blevet yderligere afklaret.

e) Instruktion til de danske rederier om i landets interesse at hjemkalde deres i
udlandet værende skibe med ladninger, bestemt til deres eget land, ved at bryde
den fra fjendestaternes side forventede blokade.

f) En af myndighederne fastsat varerationering skal snarest muligt sættes i kraft
med det formål at opnå den mest økonomiske anvendelse af samtlige knapheds
varer (især råvarer, korn og foderstoffer, tekstilvarer, kolonialvarer, sæbe, kul).

M særlig betydning er i denne forbindelse en skarp rationering af det disponible
brændsel til maskiner m. v., da sådant brændsel ikke i nævneværdigt omfang kan
indføres fra riget. Således vil f. eks. en vidtgående standsning af de med dieselolie
drevne danske elektricitetsværker ikke kunne undgås.

2.) Rustningsøkonomiske 1"etningslinier:
Den danske industri er - forsåvidt den ikke tjener den umiddelbare folke

forsyning - i adskillige grene af væsentlig betydning for den tyske rustningsindustri.
Dens produktion må derfor snarest muligt - forsåvidt det ikke allerede nu er til
fældet - komme den tyske rustningsindustri tilgode.

I denne forbindelse kommer især nedenstående industrigrene i betragtning:
Kemiske virksomheder til produktion af:

Sprængstoffer
Superfosfat.

Rustningsindustrivirksomheder (inkI. skibsmaskinbygning) værfter,
endvidere kryolitraffinaderiet i København,
Kraftværker, især sådanne kraftværker, af hvis strømleverancer de ovennævnte

industrigrenes virksomheder er afhængige.
Disse industrigrenes produktionskapacitet må også under besættelsen opret

holdes i størst muligt omfang. En vis hjælp fra riget til overvindelse af de gennem
afskæringen af de engelske resp. oversøiske tilførsler forventede produktionshindringer
vil lejlighedsvis være påkrævet.
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Hl, Sikring og gennemførelse af retningslinierne.

1.) Til sikring af den hurtigst mulige udnyttelse af den danske industri må værne-
magtens overkommando lægge vægt på, at de pågældende produkter snarest muligt
ledes ind i den tyske økonomi.

I denne forbindelse skal i første række tilvejebringes en tilpasning af den tysk
danske udenrigshandel til de bestående handelstraktater såvel som en rask og gnid
ningsløs afvikling af det med henblik på den forøgede indførsel fra Danmark forventede
forøgede betalingssamkvem. Som yderligere opgaver kan nævnes udvælgelsen af tyske
handelspartnere med samtidig udelukkelse af uønskede mellemhandlere, tilvejebrin
gelse af kontraktafslutninger efter visse ensartede synspunkter o. lign.

2.) Med det formål at tilvejebringe en varig og snæver forbindelse med den tyske
befuldmægtigede i rustningsøkonomiske spørgsmål stiller værnemagtens overkom
mando en forbindelsesofficer til rådighed, som ligeledes vil repræsentere den højere
kommando XXXI hos den tyske befuldmægtigede i spørgsmål om den økonomiske
forsyning af tropperne fra landet.

Forbindelsesofficeren bistås i de økonomisk vigtige landsdele af de ved land
gangen indsatte okonorniofficerer, der indtil operationernes afslutning resp. udstedel
sen af tilsvarende bestemmelser fra regeringens side har fået anvist følgende opgaver:

a) Rådgivning og understøttelse af de stedlige kommandanter ved landets udnyttelse til
troppernes behov, omsorg for opretholdelsen af det økonomiske liv og for befolk
ningens forsyning.

b) Omsorg for opretholdelse resp. for igangsættelse af forsyningsvir1csomhederne (gas,
vand, elektricitet) for tilførsler til tropperne, civilbefolkningen og erhvervene.

c) Konstatering af tilstedeværelsen af de vigtigste forråd til bedømmelse af den tyske
besættelsesmagts og befolkningens forsyningssituation, især forsåvidt angår knap
hedsvarer (mineralolie, brødkorn, foderstoffer, kul).

d) Sikring af de fundne forråd i landets interesse mod ubeføjede indgreb eller flyt
ning til udlandet.

Efter løsningen af disse påtrængende opgaver er det hensigten at anvende
økonomiofficererne til følgende opgaver indenfor rustningsøkonomiens område:

Undersøgelser resp. konstatering af de i punkt II, 2 anførte industrigrene ved
rørende:

a) Vrrksomhedemes for tiden bestående leveringskapacitet, baseret på omfanget af
forråd af råstoffer, halvfabrikata resp. forprodukter og brændsel;

b) Transportforholdene under de af krigssituationen givne forudsætninger,

c) Situationen på arbejdsmarkedet,

d) Ledelsen af visse krigsvigtige virksomheder og dens pålidelighed med hensyn til
tildeling af ordrer fra riget, i hvilken forbindelse omgående udskiftning af ledelsen
er påkrævet i tilfælde af, at denne befinder sig i hænderne på fjendtlige staters
statsborgere,

e) Nødvendigheden af en bedriftsbeskyttelse, især til afværgning af sabotage, som
grundet på disse industriers snævre forbindelse med engelske og franske interesser
i hvert fald vil blive forsøgt af vestmagterne i større omfang.

Forbindelsesofficeren skal udnytte disse undersøgelser og konstateringer og
forelægge resultatet heraf for den tyske befuldmægtigede. Yærnemagtens overkom
mando forbeholder sig at stille sådanne yderligere anmodninger, hvortil disse konsta
teringer til brug for den tyske krigs- og rustningsøkonomi måtte give anledning.
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Bilag 4

Hemmelig kommandosag

Mskrift i 5 eksemplarer (nr. l).
til WFA/Abt. L. Nr. 22127/40 g. Kdos. (IVJ.

Uddrag af værnemagtens overkommandos særlige bestemmelser for gruppe XXI.

1.) Danmark og Norge er med hensyn til de militære bestemmelser i fuld udstræk-
ning operationsområde. En overdragelse af den udøvende magt i dette operationsområde
fUlder ikke sted.

2.) Kommandanten tor gruppe XXI bemyndiges til i de besatte områder af
Danmark og Norge indtil afslutningen af de militære operationer at træffe alle de
forholdsregler, som er nødvendige til sikring af den tyske besættelse og til gennem
førelsen af dens formål. Kommandanten for gruppe XXI bemyndiges til at overdrage
denne fuldmagt for Danmark til en underordnet kommandant.

Efter operationernes afslutning indskrænker de kommandanten for gruppe XXI
påhvilende opgaver sig til militær sikring og forsvar af de besatte lande. Han ud
øver i denne forbindelse de militære højhedsrettigheder og er berettiget til at træffe
alle forholdsregler til opfyldelse af sin militære opgave. Om forholdsregler på ikke-mi
litært område retter han anmodning til de tyske befuldmægtigede hos den danske og
norske regering.

3.) Behandlingen af de danske og norske militære styrker skal rette sig efter situa-
tionen.

Hvis man som følge af de danske og norske troppers optræden kan undgå
en afvæbning, skal der med troppeførerne træffes overenskomster om troppernes
forbliven og opgaver. Bestemte opgaver i vagttjenesten såvel som i grænsebeskyttelses
og sikringstjenesten (f. eks. sikring af den norsk-finske grænse) kan e. o. overdrages.

Til gennemførelse af den påkrævede kontrol skal der udveksles forbindelses
kommandoer.

Tyske besættelsestroppers beslaglæggelse af de militære anlæg skal såvidt muligt
ordnes i forståelse med landets egne myndigheder.

4.) Der skal tilstås Danmarks og Norges statsoverhoveder, hvis deres indstilling til
besættelsen tillader det, de sædvanlige militære æresbevisninger. Den af landets egne
tropper forrettede æresvagttjeneste skal såvidt muligt bibeholdes. Attachering af en
tysk personlig forbindelsesofficer kan være hensigtsmæssig.

5.) Befolkningen må fra besættelsens begyndelse i videst muligt omfang bearbejdes
i propoqamdo-ojemed. Der må herved fremkaldes det indtryk, at der ikke kan bestå
nogen tvivl om regeringernes afgørelse til fordel for de tyske fordringer, og at dertil
svarende overenskomster allerede er i færd med at blive afsluttet.

Indenfor rammerne af denne propaganda indsættes alle til rådighed stående
midler (udbredelse af et opråb fra den tyske værnemagtskommandant og af flyve
blade ved udkastning fra flyvemaskiner, radiotransmissioner m. v.).

6.) De på dansk og norsk grund ankommende kommandanter foretager hos de
stedlige militære og civile tjenesteorganer i landet skridt med det formål at hidføre
afkald på enhver modstand og tilvejebringelse af fredeligt samarbejde. Man skal her
ved tilstræbe at sikre en forståelse, allerede inden regeringernes instruktioner fore
ligger. Det skal gøres landets myndigheder klart, at de ved loyal imødekommenhed
bedst tjener deres fædrelands interesser. Til gengæld herfor skal der tilsikres dem
uhindret ret til fortsat arbejde og beskyttelse fra den tyske besættelsesmagts side.

7.) Indtil situationen er afklaret gennem instruktioner fra regeringerne, garanterer
de stedlige kommandanter, at myndiglzedernes arbeide og det offentlige liv fortsættes
så gnidningsløst som muligt. I den af landets offentlige kontorer udøvede virksomhed
skal der kun gribes ind, hvor besættelsestroppernes sikkerhed og forsyning kræver

55



434

det. Fjendtlige handlinger skal forhindres, og man skal i sådanne tilfælde tilstræbe
samarbejde med loyalt indstillede personer i landet.

8.) Troppeførerne skal instrueres om overfor de fiendlige staters repræsentationer og
statsborgere kun at træffe selvstændige forholdsregler, forsåvidt der under besættelsens
første stadium endnu ikke foreligger instruktioner fra de befuldmægtigede. Troppe
førerne skal handle efter nedenstående retningslinier:
a) Indgreb mod de fjendlige staters i Oslo og København liggende gesandtskaber, der er

folkeretligt eksterritoriale, såvel som deres udvisning er de befuldmægtigedes opgave.
Til gennemførelse af efterretningsspærringen og eventuelle bevogtningsopgaver
skal de befuldmægtigede efter ønske have militærstyrker stillet til rådighed.

b) Telefonforbindelserne med de fjendlige staters konsulater skal straks spærres ved
afbrydelse af ledningerne. Forhåndenværende radioindretninger skal beslaglægges.
Den i denne forbindelse påkrævede betræden af bygningerne er tilladt. Konsulerne
og konsulatspersonalet skal bevogtes; til anholdelse skal der kun skrides ved
fjendtlig handling mod den tyske besættelsesmagt. En tilintetgørelse eller fjernelse
af akter, krigsmateriel (Finlandsmateriel) og andet værdifuldt gods skal for
hindres. Udvisningen af personalet og de sikrede genstandes forbliven på stedet ord
nes af de tyske befuldmægtigede.

c. De fjendlige staters lzandelsrepræsentationer og andre officielle og officiøse repræ
sentationer skal behandles som konsulaterne.

d. Private fjendtlige udlændinge skal - forsåvidt deres tilstedeværelse kan kon
stateres af de stedlige myndigheder - ligeledes overvåges. Telefonledningerne til
deres boliger skal afbrydes. Den tyske befuldmægtigede træffer bestemmelse om
udvisning.

9.) M uæmemaqtsdomstolene skal kun pådømmes sådanne handlinger, som for-
hindrer eller har til hensigt at forhindre besættelsens formål, eller som umiddelbart
retter sig mod værnemagten, dens medlemmer eller dens følge. Værnemagtsdomstolene
anvender tysk strafferet. Befolkningen skal gøres opmærksom herpå.

10.) Landenes politistyrker beholder deres opgaver, forsåvidt det efter deres optræden
er muligt. I særdeleshed må grænsepolitiet og toldvagten opretholdes.

Den tyske værnemagts styrker skal kun i nødstilfælde iudsættes til løsning af
politimæssige opgaver.

Il.) Udløb af krigs- og handelsskibe - med undtagelse af U.S.A.s skibe - til udlandet
skal forbydes. Frigivelse af skibstrafikken til tyske havne og neutrale østersøhavne
forbeholdes, når situationen er afklaret.

For flyvemaskiner skal der udstedes startforbud.
Jernbaner, indenrigsk skibsfart og kystsejlads og telegraf- og telefonvæsen må

holdes i gang og skal, forsåvidt det er påkrævet, tages i brug til gennemførelse af
besættelsestroppernes formål. Kontrol mod passiv modstand og sabotage skal garan
teres. Landets loyale styrker (politi) skal om muligt sættes ind på dette område.

Telegraf-, telefon- og posttrafikken ad søvejen til udlandet skal afbrydes, til
0stersøstaterne er indskrænkning og kontrol nødvendig. Anden telegraf-, telefon- og
posttrafik til neutrale lande skal ledes over Tyskland og derhos underkastes kontrol.

Danmarks efterretningstrafik med Færoerne, Island og Grønland kan, da det
forhåndenværende kabel løber over England, ikke tilstedes.

12.) Landets presse skal ikke hindres i at udkomme, sålænge den har en loyal ind-
stilling til begivenhederne. M aviserne skal det fordres, at de kun bringer sådanne
militære efterretninger, som meddeles dem af tyske værnemagtsorganer.

Radiosenderne skal i begyndelsen overtages af "radioindsatsgrupper". Under
det videre forløb vil radioen blive stillet under tysk censur. Den må stedse stå til
rådighed for kundgørelser fra besættelsesmagten.

13.) I besættelsestroppernes samkvem med landenes myndigheder og befolkningen
skal Haager Landkrigsordningens bestemmelser strengt iagttages. Besættelsestroppernes
forsyning skal kun finde sted fra det pågældende land, forsåvidt den danske og norske
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økonomi kan bære det uden skade for sin egen forsyning. Ved beslaglæggelse af ydelser
fra landet skal ,.Reichsleist ungsgesetz" finde tilsvarende anvendelse.

Ydelser skal betales kontant. Kun i undtagelsestilfælde skal der gøres brug
af modtagelsesbeviser, der hurtigt skal indløses.

14.) For forholdet mellem den tyske og den danske og norske valuta vil der gennem
værnemagtens overkommando blive bekendtgjort en fast omregningskurs. Besættelses
tropperne må i de besatte lande kun betale med rigskreditkassesedler, der skal udstedes
i tilstrækkelig mængde. Der skal for besættelsestropperne befales en streng indkøbs
og udførselsbegrænsning.

15.) De på dansk og norsk grund ankommende tropper skal beskytte de i landet
- især i havnene - oplagrede varer og råstofforråd mod ubeføjede indgreb og såvidt
muligt forhindre flytning af værdier og gods til udlandet.

Tropperne skal træffe de i så henseende påkrævede første forholdsregler inden
for deres område, indtil de dertil svarende bestemmelser fra regeringerne foreligger.

16.) Den tysk-danslce grænse vil fra den tyske indmarschs begyndelse blive lnkket
for ikke-militær grænsetrafi.k. Derudover vil indrejse fra Tyskland til Danmark og
Norge i begyndelsen blive spærret for alle personer, som ikke skal opfylde tjenstlige
opgaver indenfor rammerne af Danmarks og Norges besættelse.

Meddelelse af indrejsetilladelser til ikke-militære personer til Danmark og Norge
forbeholdes for det militære område værnemagtens overkommando, for det civile
område udenrigsministeriet.

Åbningen af grænsen for det normale økonomiske samkvem med Danmark og
Norge vil finde sted snarest muligt.

Bilag 5

Hemmelig kommandosog
Afskrift i 5 eksemplarer (nr. l).
WFA/Abt. L. Nr. 22127/40 (J. Kdos. (IVJ.

Uddrag af meddelelserne og anmodningerne til de øverste rigsmyndigheder.

A. Rigsfinansministeriet og rigsfører SS og chefen for det tyske politi anmodes om at
instruere toldgrænsevagten og grænsepolitiet om at gennemføre spærringen af grænse- og
rejsetrafikken mellem riget på den ene side og Danmark og Norge på den anden side i
overensstemmelse med de regler, der af værnemagtens overkommando er udstedt til
de militære tjenesteorganer. Bestemmelserne oversendes særskilt til udenrigsministeriet
med anmodning om, at en tilsvarende regulering må blive truffet for den under dets kompe
tenceområde hørende civile rejsetrafik til Danmark og Norge.

Til gennemførelse af den militære kontrol ved grænseovergangene vil der gennem
den højere kommando til særlig anvendelse XXXI blive indsat landskytteenheder ved
den tysk-danske grænse. I havnene er gennemførelsen af den militære kontrol overdraget
kyst- og havnekontrolstederne.

Angående grænsens åbning for det normale økonomiske samkvem vil værnemagtens
overkommando, såvidt situationen tillader det, snarest muligt sætte sig i forbindelse med
udenrigsministeriet og rigsfinansministeriet.

B. Rigsministeriet for folkeoplysning og propaganda.
1.) M værnemagten er der på propagandaområdet hidtil blevet truffet følgende

forholdsregler :
a.) Af skriftligt materiale er udgivet:

aa) Flyveblade til nedkastning af luftvåbnet over Danmark og Norge.
bb) Vægplakater til Danmarks og Norges befolkning (samme tekst er også fore

skrevet til oplæsning i den danske og norske radio efter frigivelsen af åbne
udsendelser).
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cc) Løbesedler til de danske og norske militærstyrker.
Tekstens ordlyd er godkendt af Føreren.

b.) Der er oprettet to propagandaafdelinger, der er underlagt førerne for de to militære
styrkegrupper, som besætter Norge og Danmark.

c.) Afdelingerne har fået instruktion om med alle propagandistiske midler at indsamle
materiale til en så komplet reportage som mulig om indskibningen resp. græn
sens overskridelse.

d.) Hele det indsamlede reportagemateriale indsendes ucensureret direkte til OKW,
hvor det censureres, og hvorfra det videresendes.

e.) Til afdelingerne hører der sprogkyndige pressemedarbejdere, som har den opgave
at sørge for, at der i den vigtigste notske og danske presse ikke fremkommer
reportage og kommentering af efterretninger på en for tyske interesser skadelig
måde, og at pressen kun påvirker befolkningen i ønsket retning.

f.) De til besættelse af de vigtigste norske og danske sendere bestemte radioindsats
tropper er instrueret om at forhindre tyskfjendtlige udsendelser og snarest muligt
at genoptage udsendelserne under tysk kontrol.

2.) Rigsministeriet f01' folkeoplysning og propaganda anmodes om:
a.) straks at oprette et centralpropagandakontor for hver af de to propagandaafdelin

ger, at gøre OKW/WPr. bekendt med disse centralpropagandakontorer og at give
disse instruktion om på enhver måde at fremme propagandaafdelingernes arbejde
gennem støtte ved overbringelse af meddelelser osv.

b.) snarest at meddele OKW/WPr. væsentlige ønsker og ideer vedrørende gennem
førelsen af den samlede propaganda.

Bilag 6

Hemmelig kommandosag
Mskrift i 5 eksemplarer (nr. l).
til WFA/Abt. L. NI'. 22127/40 (J. K . (IV) ,

Militære fordringer til den svenske regering.

1.) Iagttagelse af den strengeste neutralitet; undladelse af forholdsregler af enhver
art, som retter sig imod den tyske besættelse af Danmark og Norge, især af militære
mobiliserings- og opmarschforholdsregler.

2.) Fordring om, at svenske krigsfartøjer i egen interesse indtil videre i Kattegat
og Øresund såvel som ved den svenske sydkyst indtil Karlskrona ikke sejler udenfor
det svenske territorialjcroamd (3 sømil). Når situationen er afklaret, vil denne ind
skrænkning af svenske krigsfartøjers bevægelsesfrihed atter blive ophævet.

3.) Ingen hindringer må lægges i vejen for de i Norge værende tyske myndigheders
telegram- og telefontrafik på de over Sverige løbende ledninger.

4.) Opretholdelse af malmleverancerne til Tyskland (forhindring af sabotage-
forholdsregler, inspireret af England).

Følgende yderligere fordringer til Sverige vil senere blive nødvendige
alt efter situationens udvikling:

1.) Kontrol med eller afskæring af den svenske ouersoiske telefon- og telegraftrafik
(kabel til England).

2.) Forsyning af de tyske tropper i Norge ad svenske baner (Luleå-Narvik og
Tralleborg-Goteborg-Oslo).

Desuden vil en klaring af Sveriges diplomatiske forbindelser med de fjendlige stater
blive nødvendig, forsåvidt det må hindres, at de fjendtlige repræsentationer i Sverige
udvikler sig 't il spionaqeceturaler.
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55.
Ordre fra generaIoberst v. Falkenhorst angående yderligere foranstaltninger til

sikring af aktionens hemmeligholdelse.

2. april 1940.

Hemmelig kommandoøag - CheCøag - Knn gennem officer

J

I,
"

GRUPPE XXI

Abt. l c 2/40 g. Kdos.
Ghe/sag.
Vedrorer: Hemmeligholdelse.
Rejerence: Gruppe XXI I c 2/40 g. KdoB. ChefBag.

Berlin, den 2. april 1940.

12. eksemplar.

Såsnart yderligere sammenkaldelser og forberedelser til Wesertibung tager deres
begyndelse, bliver ,.hemmeligholdelse" og "hemmelighedsbeskyttelse" af afgørende betydning
for operationens overraskende og resultatrige forløb.
. Jeg befaler hermed som supplement til instruksen:

.. l. De ved Weseriibungs start påkrævede marchbevægelser skal åf camouflerings-
hensyn gennemføres som øvelsesmarcher. M hensigtsmæssighedsgrunde dannes par
tier (hue- og stålhjelmsafdelinger) og indsættes dommere med hvide bind. Øvelses
situationerne må ikke have nogen relation til Weseriibung (ingen mål Nordslesvig!).

Bevægelsens mål og retning må først bekendtgøres i sidste øjeblik. (Eksempel:
Motorførere erfarer først efter afrejsen marchrute og mål).

2. I de af de bortdragne tropper hidtil anvendte kvarterer skal de tilbageblivende
,afdelinger af hensyn til den fjendtlige efterretningstjeneste opretholde det gamle
udseende. Vagttjeneste på stedet o. s. v. skal bibeholdes i hidtidig form, stabs- og
kommandoflag skal stadig forevises. Levnedsmidler og foder skal i samme omfang
som hidtil rekvireres hos leverandørerne. De derved tiloversblevne midler skal sikres
militære formål, bruges eller efter Weserdagen tilbageleveres.

3. Samtlige for hjemlandet bestemte feltpostsendinger skal straks ledes udeluk-
kende over divisionernes feltpostkontorer. Direkte aflevering af feltpost til rigspostens
kontorer er forbudt. Fra Weserdagen 76 dage til Weserdagen skal denne for hjem
landet bestemte post fra den 69., 163., 3. bjerg, 196. såvel som fra 170., 198. divi
sion og fra Il. skyttebrigade uden troppernes vidende tilbageholdes af feltpostkon
torerne. Viderebefordring først fra Weserdagen kl. 12 at regne. På tilsvarende måde
skalposten til18l. og 214. div. tilbageholdes fra Weserdagen 72 dage til Weserdagen
75 dage.

Den, som påtager sig i strid mod de bekendte bestemmelser at lægge post i
offentlige brevkasser, gør sig skyldig i landsforræderi.

4. Transportførerne er ansvarlige for reglementeret gennemførelse af camouflagen
under transporten. Der skal af tropperne lægges den største vægt på overholdelsen af
de i det brune "cirkulære for værnemagtstransporter på jernbaner af 30. december
1939" givne retningslinier. Særlig vigtig er indsættelsen af energiske ældre transport
førere, der skal gøres ansvarlige for gennemførelsen af de for transporten og camou
flagen nødvendige forholdsregler.

Bestemmelsesstedet må ikke være tropperne bekendt! Da det for det meste
drejer sig om enkelttransporter i C-(Person-) vogne, forekommer betegnelsen "orlovs
tog" at være hensigtsmæssig. "Cirkulæret" skal anvendes i denne forbindelse.

Formationerne skal belæres på tilsvarende måde og troppernes forhold indrettes
i overensstemmelse hermed (ingen feltmarchmæssig udrustning, når toget forlades,
under ophold, eller når man ser ud af vinduet - særlig vigtigt ved 3. bjergdivision
(felthue l).
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I intet tilfælde må der på vognene forefindes nogen som helst påskrift (troppe
betegnelse eller humoristiske bemærkninger). Køretøjer, henstående på enkelte gods
vogne, må ikke være besat.

Enhver underholdning med civilpersoner under ophold skal ved befaling fore
bygges og forhindres, besøg i ventesale m. m. forbydes. Udstigning om dagen kun i
særlige tilfælde.

Bestemmelser, givet af transport- og banegårdskontorerne, der har tilsvarende
instruktioner, skal ubetinget overholdes. Der henvises især til, at enhver transport
må være i besiddelse af en reglementeret værnemagtspasserseddel.

Da forestående transporter i indsatsområdet i begyndelsen gennemføres med
tyske befordringspapirer, må der sørges for, at enhver enhed medfører værnemagts
passersedler i tilstrækkeligt antal, ligeledes fragtbreve o. s. v.

Manglende eksemplarer af cirkulæret for værnemagtstransporter kan rekvireres
hos Bv. T. O. - kaptajn i. G. Heil.

5. Troppernes påklædning skal camoufleres således, at regimentstiIhørsforholdet
ikke kan genkendes. Efter afmarchen fra de sidste kvarterer før indladningen skal
tropperne - især i ventetiderne - altid holdes afsondret. Underholdning med civil
personer er forbudt. Udgangsforbud!

6. Bevægelsernes camouflering vil fra gruppens side blive kontroleret] gennem
forstærket indsatte "Ahwehr"-organer.

Kommandanten for gruppe XXI.
v. Falkenhorst.

56.

Meddelelse fra chefen for værnemagtens overkommando til rigsudenrigs
ministeriet, at man skal hindre, at kongerne af Danmark og Norge

drager til udlandet.

2. april 1940.

Hemmelig kommandosag1)

VÆRNEMAGTENS OVERKO~UNDO

lVFA/Abt. L Nr. 22125/40 g. Kdos. (IV).

Ang. Besættelsen af Danmark og Norge.

Berlin, den 2. 4. 1940.

6 eksemplarer.
6. eksemplar.

Føreren har krævet, at det ved besættelsen under alle omstændigheder må forhindres,
at kongerne af Danmark og Norge flygter til udlandet.

De tyske gesandter vil i samarbejde med de militære kommandanter foranledige
de nødvendige forholdsregler gennemført. Det vil være nødvendigt direkte at bevogte
statsoverhovedernes residenser og eventuelt at hindre kongerne i at forlade deres slotte.
De militære kommandanter må, indtil der gennem gesandterne er truffet en nærmere
ordning, selvstændigt træffe de nødvendige militære forholdsregler. Formen for gennem
førelsen skal i så vid udstrækning som muligt tage hensyn til statsoverhovedernes stilling.

De fremtidige bevogtningsmæssige forholdsreglers varighed og omfang vil blive
gjort afhængig af statsoverhovedernes indstilling og øvrige forhold.

Chefen for værnemagtens overkommando.
sign. Keitel.
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Til udenrigsministeriet.

Foranstående meddelelse fra værnemagtens overkommando til de militære kom
mandanter oversendes til udenrigsministeriet med anmodning om at instruere de tyske
gesandter i Oslo og København i overensstemmelse hermed.

Chefen for værnemagtens overkommando.
E. b.

J [odl].

l) Aktstykke nr. 56 bærer foruden general Jodls egenhændige signatur også general Kesselrings,

57.
Chefen for værnemagtens overkommando, general Keitel, til rigsudenrigsmini
ster v. Rihbentrop med meddelelse om den forestående aktion mod Danmark

og Norge.
3. april 1940.

Strengt fortroligt
A/akri/t.
Oversættelse af dokument D-629.
CHEFEN FOR VÆRNEMAGTENS

OVERKOMMANDO
WFA/Abt. L No. 22126/40, g. K. (IF).

Berlin W. 35, Tirpitzujer 72-76 den 3. april 1940.

2 kopier.
2. kopi.

Til rigsudenrigsministeren.

Kære hr. von Ribbentrop.

En militær besættelse af Danmark og Norge har efter Førerens ordre længe været
under forberedelse af værnemagtens overkommando. Værnemagtens overkommando har
derfor haft rigelig tid til at beskæftige sig med alle spørgsmål i forbindelse med gennem
førelsen af denne operation. Den tid, der står til Deres rådighed til den politiske forberedelse
af denne operation, er derimod væsentlig kortere. Jeg mener derfor at handle i overensstem
melse med Deres egen indstilling, når jeg herved meddeler Dem ikke blot de ønsker fra
værnemagtens side, der af rent militære grunde bør imødekommes af regeringerne i Oslo,
København og Stockholm, men også når jeg vedlægger en række henstillinger, som ganske
vist kun indirekte angår værnemagten, men som ikke desto mindre er af største betydning
for udførelsen af dennes opgave. Med det formål at tilvejebringe fuldstændig overensstem
melse i handlemåde tillader jeg mig at henstille, at der snarest muligt etableres personlig
kontakt mellem de tyske befuldmægtigede og de militære kommandanter, der er udpeget
til Oslo og København. Hele ledelsen af den militære operation ligger hos infanterigeneral
v. Falkenhorst, der har kommandoen over gruppe XXI. Under ham vil Danmarks besæt
telse blive ledet af kommandoen for særlige operationer XXXI, øverstkommanderende
i luftvåbnet Kaupisch.

I overensstemmelse med Førerens udtrykkelige instruktion tillader jeg mig endvidere
at henstille, at det antal personer, der deltager i forberedelserne, begrænses til det mindst
mulige. Bortset fra udenrigsministeriet og værnemagtens overkommando deltager der i
princippet ikke andre højere rigsmyndigheder og lignende organer. De fornødne instruk
tioner til de højere rigsmyndigheder vil først blive afgivet af værnemagtens overkommando
på selve besættelsesdagen.

Heil Hitler
Deres

K[eite1].
3. april
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58.

Meddelelse fra chefen for værnemaglens overkommando, general Keitel, om,

hvilke officerer der som særlig sagkyndige kan stilles til disposition for

gruppe XXI.

3. april 1940.

Hemmelig kommandosag - CheCsag

VÆRNEMAGTENS OVERKOMMANDO
lVi Rii Amt/Stab Nr . 61/40 g. Xdos.-Ghe/s.

Til
Gruppe XXI

Berlin, den 3. april 1940.

Som sagkyndige medarbejdere for økonomiske spørgsmål indenfor rammerne af
den militære besættelse stilles nedenstående officerer af værnemagtens overkommando
(Wi Rii Amt) til rådighed for gruppe XXI.

Major Neef (for gruppe XXI)

Fregatkaptajn Forstmann (for [den] højlere] klommanjdo XXXI)

endvidere Fregatkaptajn Angermann

Korvetkaptajn Kessler

Korvetkaptajn dr. Eichholtz

Korvetkaptajn Reichmann

Kaptajnløjtnant dr. Sonnemann

Kaptajnløjtnant Michler.

Disse officerers opgave er

a) at understøtte støttepunkternes kommandanter i udnyttelsen af landets økonomi i
troppernes interesse,

b) at sikre de forefundne forråd i landets interesse mod ethvert ubeføjet indgreb eller
flytning til udlandet,

c) i påtrængende tilfælde at sørge for, at forsyningsvirksomhederue holdes eller påny
sættes i gang.

Videregående opgaver vil til sin tid blive fastsat af værnemagtens overkommando.

Chefen for værnemagtens overkommando.

Keitel.
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59.

Fortegnelse over anvendte dæknavne ved operation "Weseriihung".

3. april 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officer

GRUPPE XXI
la 210/40 g. Kd~s. Chefs.

Berlin , den 3. april 1940.

75 eksemplarer.
35. eksemplar.

Hoslagt følger dæknavne-fortegnelse for "Weseriibung Nord og Slid".
For gruppe XXI.

Chefen for generalstaben.

Ulæseligt navn.

GRUPPE XXI
la Nr. 210/40 g. Kdos. Cltefs.

Dæknavne

56

Norge
Oslo
Oslo-Fornebu
Oslo-Kjeller
Rauo
Bolaerne
Batteri Vealos

Moringen
Horten nord

Horten
Drobak
Batteri Heog

Kaholm
Oskarsborg
Batteri Selvik øst
Arendal

Kristianssand
Batteri Odderoen

Gleodden
Flyveplads Kjevig

Stavanger
Sola

Egersund

Andalsnes

Bergen
Flyveplads Herdla

" Weseriibung Nord"
Oldenburg
Oldenburg l
Oldenburg 2
Remagen
Bautzen
Vera
Minna
Hulda
Hameln
Dortmund
Hansi
Kate
Ochsenfurt
Sirene
Altona

Karlshafen
Ottilie
Gerda
Kater

Stadthagen
Sorau

ElsBet

Altenbeken

Bremen
Hund



Batteri Kvarren
Håbsoy
Hellen
Sandvilren

Fæstning Bergenhus

Trondheim
Batteri Brettingnes

Hysneset
Neset
Agdenes

Heimdal
Vaernesmoen

Narvik
Batteri Ramnes

Hammnes

Danmark
København
Korsør
Gjedser
Vordingborg
Nyborg
Bælt Bro Middelfart
Esbjerg
Tyborøn
Aalborg
Aarhus
Frederikshavn
Skagen
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Karla
Hilde
Helene
Selma
Boxe

Detmold
Berta
Herta
Nanette
Amalie
Herzberg
Vaihingen

Nienburg
Renate
Hanna

Dæknavne
"Weserii.bung Sild"

Kassel
Kloppenburg
Gifhorn
Verden
Nordenham
Minden
Eckwarden
Tarmstedt
Ahlhorn
Achim
Farge
Scharrel

60.

Ordre fra general Warlimont om iværksættelse af visse spærreforanstaItninger

ved den dansk-tyske grænse umiddelbart forud for operation "Weseriibung".

3. april 1940.

Hemmelig kommandosug - Chefsag - Kun gennem officer

VÆRNEMAGTENS OVERKO~~O
WFA/Abt. L. Nr. 22134/40 g. K. Oh. (IV).
JTedr.: Grænsespærring før Weseriibung.

Berlin, den 3. 4. 1940.

18 eksemplarer.
2. eksemplar.

r. Indtil Weserdag -;- l dag kan særlige indskrænkninger i trafikken til Danmark
og Norge ikke gennemføres. Troppebevægelser, hvoraf man kan slutte sig til en fore
stående operation, skal camoufleres derved, at de fremstilles som troppeøvelser, der
finder sted i rummet Slesvig-Husum-Hamborg-Schwerin. Øvelsesforholdsregler
såvel som indkvarteringsforberedelser o. lign. skal også træffes ud over Weserdagen.
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På Weserdag -:- l dag må troppebevægelser, hvoraf man kan slutte sig til en
forestående indmarch, ikke begynde før kl. 20,00.

II. For spæn' ingen af den tysk-danske grænse før Weseriibungs begyndelse anordnes
følgende :

1.) Efterretningstrafik.

Indenfor de til rigspostdirektionerne Schwerin (Meckl.), Kiel, Hamborg og Bre
men hørende områder indskrænkes telefontrafikken med udlandet med øjeblikkelig
virkning til tiden fra 20,00 til 7,00. Samtaletilladelse i dette tidsrum har kun de
myndigheder, personer og firmaer, som vil kunne anses for særlig tilforladelige.

Udenlandske konsuler beholder tilladelsen. Om der for enkelte konsulater skal
ske en begrænsning af telefontrafikken natten før Weserdagen, vil eventuelt blive
afgjort ved en særlig bestemmelse.

2.) Persontrafik.

Den tysk-danske landgrænse er i spærretiden (kI. 20,00 til 7,00) uden nogen
undtagelse lukket for persontrafik. Grænsekontrollen finder indtil Wesertid sted
gennem VGAD uden indsats af militære styrker.

3.) Trafik med koreteier.

I spærretiden vil der på grænseovergangsstederne Kobbermølle og Harreslev
regelmæssigt blive ekspederet nogle danske kørende distancelastvogne med kød
og fisk til Tyskland. Disse køretøjer skal også have ret til at passere om natten
før Weserdagen, men skal efter overskridelse af grænsen ledes ind på biveje og
sammen med chauffør og ledsagende personale holdes i sikkerhed indtil Wesertid.

4.) Jernbanetrafik.

Under spærretiden kører der på jernbanestrækningerne Flensborg-Padborg
og Husum-Tønder gennemsnitlig 2 godstog hvert sted i begge retninger. Gruppe
XXI træffer for natten før Weserdagen de nærmere bestemmelser med hensyn til
reguleringen af denne godstrafik, som skal fortsætte uforandret indtil Wesertid.

Jernbane-persontrafikken ligger under spærretiden stille på begge jernbane
strækninger.

5.) Skibstrafik.

Fra Weserdag -:- l dag k!. 20,00 forhindres udløb af udenlandske skibe fra øster
søhavnene Flensborg, Kiel, Travemiinde og Warnemtinde. De tilsvarende forholds
regler foranlediges gennem OKW (A Ausl/Abw) i camoufleret form.

For færgefarten Warnemiinde-Gedser inkI. færgedriftens telegraf- og telefon
anlæg træffes særlig bestemmelse gennem gruppe XXI. Dansk færge- og told
personale i Warnemtinde vil, forsåvidt det er påkrævet, blive anholdt natten
før Weserdagen på foranledning af OKW (A Ausl/Abw).

III. Før Weserdagen må ingen som helst civile myndigheder under nogen omstændig-
heder deltage i udførelsen af de foranstående grænseforholdsregler.

Chefen for værnemagtens overkommando.

E. b.

Warlimont.
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61.

Telegram fra Renthe-Fmk indeholdende referat af samtale med direktør Mohr
angående de engelske søkrigsforholdsregler.

4. april 1940.

Telegram

(hemmelig chifferkode).

København, den 4. april 1940 kl. 0,36.
Modtaget: den 4. april 1940 kl. 5,30.
Nr. 252 af 3. 4.
Under henvisning til telegram nr. 242 af l. april.
R[igs ]-s[ag].

Lidet konkrete indhold af Chamberlains tale igår har overrasket her. Minister Mohr
sluttede deraf, at den i første række var bestemt for home consumption og betvivlede, at der
allerede nu ville følge handling i overensstemmelse med de stærke ord. Den omstændighed,
at der i går var blevet undertegnet dansk-engelsk krigsøkonomi-overenskomst, hvori der
var tilstået opretholdelse af normal eksport til Tyskland og normale tilførsler fra de over
søiske lande til Danmark, viste i hvert fald, at de økonomiske trusler ikke kunne være så
alvorligt ment, som det så ud. Angående skærpelse af engelske søkrigsforholdsregler mente
Mohr ligesom Munch, at der ikke var grund til overdreven frygt. Overfor denne optimistiske
opfattelse henviste jeg til udtalelser i den tyske morgenpresse i dag og betonede nødvendig
heden af skærpet årvågenhed i de skandinaviske lande.

Renthe-Ffnk,

62.

Ordre fra admiral Canaris indeholdende nærmere bestemmelser om spærring

af den dansk-tyske grænse.

4. april 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officer1)

VÆRNEMAGTENSOVERKOMMANDO
A. Ausl./Abw./Abw. III. (O) Nr. 1082/40

g. Kdo8. Ohefs.

Ordre til spærring af grænsen.

Berlin, den 4. april 1940.

10 eksemplarer.
2. eksemplar.

A) L a n d g r æ n s e n.

1.) Grænsen mellem det tyske rige og Danmark er spærret f01' al ikke-militær trafik.

2.) Spærringen gennemføres af tropperne efter nærmere instruktion af den højere kom
mando XXXI tril] s[ærlig] a[nvendelse] samt V.G.A.D.
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3.) Grænsen må kun passeres af:
a) Medlemmer af den tyske værnemagt. Som legitimation gælder soldaterbogen.
b) Personer med den gule "Foreløbige passerseddel nord" som legitimation, der kun er

gyldig i forbindelse med det deri nævnte legitimationskort med fotografi. Mønster på
legitimationskortet og cirkulære angående gennemførelsen af grænsespærringen se
bilag.

c) Tjenstgørende jernbane/unktionærer i uniform.

4.) Grænsepassage af andre personer eller enheder skal forhindres. Mistænkelige per
soner skal anholdes.

5.) Jernbanegodstrafikken skal opretholdes i det omfang, forholdene tillader det.
Den fortsatte indpassage af danske lastbilfjerntransporter med levnedsmidler til

Tyskland skal ligeledes sikres. Den højere kommando XXXI tril] s[ærlig] a[nvendelae]
træffer i samråd med generalkommandoen for X. værnekreds de nødvendige forholdsregler
i forbindelse hermed.

6.) De under punkt 3 b) nævnte legitimationskort2) udstedes:

I.) for det militære område:
a) af værnemagtens overkommando, efterretningstjenestens uden1andskafdeling (pas-

kontoret)
b) af gruppekommando XXI.
c) af den højere kommando XXXI tril] s[ærlig] a[nvendelse].
d) af luftgaukommando XI.
e) af marine-gruppekommado øst.

II.) for det civile område:
af udenrigsministeriet.

7.) Legitimationskort kan udstedes:

I.) på det militære område:
a) til personer, der er ansat under værnemagten, f. eks. civile skrivere, kokke o. s. v.;
b) til personer, hvis assistance til løsningen af militære opgaver i det besatte område

er påtrængende nødvendig, f. eks. tekniske embedsmænd eller teknisk hjælpeper
sonale.

II.) på det civile område:
efter udenrigsministeriets bestemmelse.

8.) Legitimationskortene skal udstedes med en bestemt gyldighedsfrist. I legitimations
kortene skal dato og tidspunkt for grænsepassagen indføres af vedkommende grænsevagter.

9) Toldkontml:
a) alle personer (også medlemmer af værnemagten af alle tjenestegrader) så vel som

køretøjer, der passerer grænsen enkeltvis er underkastet denne.
b) For samlede troppea/delinger - fra en deling eller 4 køretøjer og opefter - der mar

cherer ind i det besatte område eller fra det besatte område vender tilbage til Tyskland,
gælder følgende:

Såfremt chefen for den enhed, der overskrider grænsen, afgiver en af ham selv
underskrevet, med angivelse af tjenestegrad, feltpostnummer og antallet af de medførte
køretøjer forsynet erklæring om, at hans enhed ikke medfører toldpligtigt gods, hamstrings
-eller plyndringsvarer o. s. v., bortfalder toldkontrollen.

I alle andre tilfælde skal toldembedsmændene foretage stikprøver.

10) Plyndringsgods samt hamstringsvarer (f. eks. stoffer, læder m. v. samt urimeligt
store forråd af levnedsmidler, sæbe og andre forbrugsvarer) skal beslaglægges, gernings
mændene findes og anmeldes .
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B) Søgrænsen:
1.) Ind- og udrejsen ad søvejen mellem Tyskland på den ene side og Danmark og Norge

på den anden side er spærret tor al ikke-militær trafik.
2.) Spærringen etableres ved den tyske kyst af V.G.A.D .-k[orpset] i samarbejde med

kyst- og havnebevogtningsmynclighederne.
3.) Besætningsmedlemmer på danske og norske skibe, samt danske og norske besæt

ningsmedlemmer på andre skibe må ikke gå i land i tyske havne.
4.) I øvrigt gælder bestemmelserne under A) landgrænsen, punkt 3-10, analogt.

C) L u f t t r a f i k k e n.
1.) Ind- og udreisen ad luftvejen mellem Tyskland på den ene side og Danmark og

N orge på den anden side er spærret tor al ikke-militær trafik.
2.) Spærringen etableres på de tyske flyvepladser af lufthavnskontrollen.
3.) Iøvrigt finder bestemmelserne under A) landgrænsen, punkt 3-10, analog anvendelse.

Lempelse af ovenstående bestemmelser efter omstændighederne forbeholdes.

Chefen for værnemagtens overkommando.
E. b.

Canaris.

1) Tværs over aktstykkets 1. side er med en ikke identificeret hånd skrevet: gælder [orst [ra
TVeserdagen.

2) I marginen er med håndskrift tilføjet: {Jule sedler.

63.

Rapport fra general Himer indeholdende de sidst modtagne militære efter
retninger fra Danmark.

4. april 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officer

DEN XXXI HØJERE K01iThiANDO
TIL SÆRLIG AJ.'Il"VENDELSE

IclAO Nr. 62140 g. Kdos. Clie/s.

H[oved]k[varleret], den 4. april 1940.

7 eksemplarer.
5. eksemplar.

Rapport nr. 4 over fjendens stilling.

l. I umiddelbar nærhed at grænsen:

a) Tropper: intet nyt
b) Terræn:

113) Vejen Ladelund (26 km nord for Flensborg) til Rends 1. klasse, 6 m fast
kørebane. Tilstanden god. Over Gammelå 200 ID nord for grænsen ved
toldvagten i Pebersmark 4,5 m bred stenbro. Bæreevne mindst 5 t. Over
Sønderaa svær stenbro, bæreevne 5 t. l )

c) Flyvepladser: intet nyt

d) Diverse:
113) Den 28. marts ramme-øvelse ved vejkrydset ved Krusaa, hertil 15 gen[eral]

stabsoff[icerer] og signaltropper.
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115) I Bov (5 km nord for Flensborg) får mange bønder installeret telefon; jfr.
rapport nr. 3 over fjendens stilling, punkt 83. 30. marts.

116) Den 28. marts felttjenesteøvelse ved Varnæs (10 km øst for Aabenraa) og
syd for Varnæs med deltagelse af 1000 mand infanteri, 200 mand mot[ori
serede] tropper og l art[illeri] afd[eling]; 2 generaler og 9 generalstabs
o:fI[icerer] medvirkede.

II. Nord /or'I indtil linien Haderslev-Ribe:

a) Tropper:
117) De i Viborg og Nordjylland stående tropper skal fra 17. april forlægges til

Nordslesvig, feltmæssigt udrustet. 30. marts.
118) I de sidste uger øvelser af motor[iserede] tropper i omegnen af Haderslev.

Herved berørtes Christiansfelt, Rødding og Gram. 30. marts.
119) Opstilling af luftværnskanoner i Haderslev, Tønder, Kliplev og Rødekro.")

b) Terræn:
120) Forberedelse af sprængninger ved hovedvejene Flensborg-Krusaa-Ha

derslev til Horsens. Vigtige broer forsynet med sprængladninger. 30. marts.

c) Flyvepladser: intet nyt

d) Diuerse:
121) Den danske hær skal være instrueret om at trække sig tilbage i 3 kamp

zoner indtil højden af Horsens. Ved sprængning af veje og broer vil man
sinke fremmarchen.")

III. Nordior II indtil linien Horsens-Skjern:

a) Tropper:
122) Efter udsagn af en tyskfødt soldat i Aarhus skal der i den nærmeste tid

finde troppeforlægninger sted til Haderslev, Tønder og Søgaard. 30. marts.

b) Terræn:
123) Hovedvejene Tønder-Ribe-Esbjerg skal gøres rede til sprængning, broer

skal forsynes med sprængladninger. 30. marts.
124) Befæstninger ved Esbjerg ikke konstateret. 1. april.
125) Luftværnsbatteri 2-3 km nord for vejen til Hjerting 50 m fra stranden

på en lille høj. 3 Bofors-kanoner 7,5 og 3 maskinkanoner 20 mm, lytte
apparater på begge sider af stillingen i en afstand af 2 km. Sandsynligvis
afstandsmåler. 1. april.

c) Flyvepladser:
126) På flyvepladsen i Oxbøl (20 km n[ord-]v[est] f[or] Esbjerg) ingen forandrings

arbejder. Flyvepladsen 60 ha, p. t. hverken anvendt til militær eller maski
ner. Jordbunden meget fast, tidligere hedejord. Hangar 23 m bred, 30 m
lang. - Ingen luftværnskanoner, men undertiden øvelser af luftværnet fra
Esbjerg. 1. april.

127) jfr. punkt 121.

IV. Nord for III intet nyt

V. Fyn: intet nyt

VI. Sjælland, Lolland og Falster (ekskl. København)
a-c) intet nyt
d) Diverse:

128) I henhold til meddelelse fra en .... ingeniørs) ved krudtværket i Frederiks
værk fremstilles der på denne fabrik (50 km n[ord]v[est] f[or] København)
tændrør og 7,5 cm granater. 28. marts.
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VII. Almindelige bemærkninger
129) Den danske hær skal befinde sig i alarmberedskab. Man taler om indmarch

af tyske tropper. 30. marts.
130) Udrustningen betegnes som dårlig, stemningen blandt soldaterne som dårlig.

30. marts.
131) Ifølge en anden meddelelse skal stemningen i Danmark have bedret sig

til gunst for Tyskland. Samhandelen med England vanskeliggjort. 29. marts.
132) Danske officerer frygter tysk indskriden mod Danmark på grund af de

hyppige eng[elske] luftangreb med overflyvning af dansk territorium.
31. marts.

For den XXXI højere kommando.
Chefen for generalstaben.

Himer,

1) Med håndskrift er tilføjet: 28.3.
2) _ _ : 1.4.
3) _ _ : 30.3.
') P. gr. af rettelse er 1. stavelse vanskelig at læse. Ordet skal måske læses: overingenior.

64.

Ordre fra general Warlimont angående meldetjenesten i forbindelse med

operation "Weseriibung".

4. april 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officer

VÆRNEMAGTENS OVERKO~UNDO

WFA/Abt. L. Nr. 22142/40 g. K. Glte/s.
Berlin, den 4. 4. 1940.

10 eksemplarer.
10. eksemplar.

Ang. "Weseriibung".

For meldinger angående Weseriibung fra gruppe XXI, krigsmarinen og luftvåb
net gælder følgende:

1.) Regelmæssige meldinger skal afgives daglig til OKW (afd. L), såvidt muligt kl.
10,00 og 22,00. Indtil Weserdagen (inklusive) giver krigsmarinen daglig inden kl. 9,30
en kortskitse til gruppe XXI, hvoraf de forventede skibspositioner kl. 12,00 fremgår.
Gruppe XXI supplerer disse oplysninger med bevægelserne til lands og videregiver
dem til afd. L (konference hos Føreren kl. 1l,00). Luftvåbnets overkommando afgiver
melding direkte til OKW (afd. L) på samme tider.

2.) Er gruppe XXI's generalstab fraværende fra Berlin (fra om formiddagen 2
dage før Weserdagen), afgiver den melding kl. 10,00 og 22,00 gennem fjernskriver eller
telefonisk (kun Inverta-apparat) til OKW (afd. L) på RKM's nr. 1139.
Krigsmarinen og luftvåbnet melder på samme tider.

3.) Er gruppe XXI's che]og generalstab fraværende fra Berlin, afgiver gruppe XXI
vigtige særmeldinger til førerhovedkvarteret og afd. L, de regelmæssige meldinger
kl. 10,00 og 22,00 kun til afd. L, der er ansvarlig for videregiveisen. For marinens og
luftvåbnets øverstkommanderendes vedkommende bliver det ved meldingerne i
henhold til punkt 2.
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4.) Den løbende underretning af gruppe XXI gennem fl[yver] korps X henholdsvis
gruppe vest om luftvåbnets og krigsmarinens bevægelser foretager den øverst
kommanderende for henholdsvis marinen og luftvåbnet.

5.) Der henvises specielt til, at alle meldinger om Weseriibung bestemt for OKW
(abt. L ) skal afgives på telefon 1139. Forlader OKW (WFAfabt. L) Berlin, så vil
dette blive meddelt snarest.

Chefen for værnemagtens overkommando.

E. b.

sign. WarlimonL

F[or] rfigtigheden]

Ulæseligt navn.

Kaptajn.

65.

Instruks fra general v. Kaupisch vedrørende besættelsen af Esbjerg.

4. april 1940.

Chefsag

DEN XXXI HØJERE KOMMANDO
T[lL] S[ÆRLIG] A[NVENDELSE]

la Nr. 187/40 g. Kdos. Ohefs.
H[oved]kv[arteret], den 4. 4. 1940.

14 eksemplarer.
11. eksemplar.

Denne ordre må ikke falde i fjendens hånd! Ødelægges i tilfælde af fare!

Kampinstruks for det forst[ærkede]
m[otor]cykle-sk[ytte]-komp[agni] af reg[i]m[ent] general GOring

ved besættelsen af Esbjerg.

l) Den snarlige besættelse af Esbjerg, Jyllands vigtigste skibs- og luftstøttepunkt,
er både for Danmarks besættelse og for krigsførelsen mod England af afgørende
betydning.

2) I Esbjerg er det muligt at yde modstand ved hjælp af et luftværnsbatt[eri]
nord for byen, mandskabet på flyvepladsen i Esbjerg samt senere mandskabet i
Oxbøl-lejren (art[illeri]-skydebane 20 km nordv[est] for Esbjerg) og en jagereskadrille
i Oxbøl. I en omkreds af 4 km omkring Esbjerg befæstede feltstillinger. Styrken ukendt.
Der må regnes med angreb af engelske luftstridskræfter. Yderligere enkeltheder se
bilag b.

3) Esbjerg besættes på Weserdagen:

a) til lands af det forst[ærkede] m[otor]cykle-sk[ytte]-komp[agni] af reg[iment] general
Goring,

b) fra luften af II.fj ager-gruppe 77,
c) til søs af enheder af marinegruppe øst.

57
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4) M[otor]cykle-sk[ytte]-komp[agni] af reg[iment] general Giiring, der indtil øst for Esbjerg
står under kommando af Il. sk[ytte]-brigade, støder, idet det øst for Esbjerg bøjer
affra Il. sk[ytte]-brigades marchrute (Løgumkloster-Ribe-Varde), frem mod Esbjerg
og besætter

luftværnsbatt[eriet],
flyvepladsen i Esbjerg,
radiostationen,
telegrafstationen og posthuset!

Det gælder dernæst om snarest muligt at besætte flyvepladsen i Oxbøl med kamp
kraftige delstyrker, og senere sø-lufthavnen i Esbjerg med delstyrker.
Eskadronen står efter drejningen mod Esbjerg under direkte kommando af 170.
div[ision].

5) Samarbejde:

a) med II./iagergruppe 77.
Det er dennes opgave at holde de danske jagere nede og bryde enhver modstand
på jorden, indtil landtropperne har erobret Esbjerg og de nævnte objekter.
Såsnart flyvepladserne i Esbjerg og Oxbøl er besat, forlægges gruppen hertil.
Med dette formål skal de styrker af jordtjenesten, der er underlagt m[otor]cykle
sk[ytte]-komp[agni] af reg[iment] general Goring, såsnart som overhovedet muligt
af k[om]p[agniet] føres til flyvepladsen i Esbjerg under bedækning.

b) med krigsmarinen:

6 timer efter Wesertid anløbes Esbjerg af:
styrker af l. og 7. minestryger-flotille, 2. minestryger- f under kommando af
fl[otille], 2. mindre [mine]str[yger]-fl[otille] t F. d. M.
Det er disse styrkers opgave at afskære Esbjerg fra forbindelsen til søs,
først og fremmest at hindre de tilstedeværende neutrale skibe i at løbe ud, at
besætte de anlæg, der har betydning for marinen, samt sølufthavnen,
at besætte havneanlæggene,
at indsætte en havnekommandant og en havnekaptajn og derved sikre komman
doen i alle marineanliggender.

6) Ansvaret for gennemførelsen af hvervet i henhold til punkt 4 har chefen for
m[otor]-cykle-sk[ytte]-komp[agni] af reg[iment] general Goring!

7) Forhold overfor danske soldater:
Modstand må hensynsløst brydes; ved fredelig løsning kammeratlig omgang.

Ingen overgivelse af våben. Vigtige punkter må rømmes.
Ammunition må overtages.

8) Forhold overfor den dan[ske] befolkning:
Se cirkulære bilag o... (Kun for officer!)
Skal overgives gennem Il. sk[ytte]-brigade.
J eg forlanger strengeste disciplin og upåklagelig opførsel, som gør Tyskland ære.

9) Luftværn:
I løbet af Weserdagen ankommer der til Esbjerg:

2 s[være] og l leet] luftværnsbatt[eri],
om aftenen på Weserdagen yderligere l s[vært] batt[eri].

10) Signalforbindelser:
a) Radio gennem søstridskræfterne i Esbjerg til Wilhelmshaven (marine n[ord]ø[st]),

derfra er telefonforbindelse sikret gennem den XXXI høj[ere] k[omman]do.
Til 170. div[ision] efter dennes nærmere ordre.
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b) Telefonforbindelse til den XXXI høj[ere] k[omman]do etableres med Esbjerg
gennem 131. signalafdeling når Kolding er nået.
Uanset dette må telefonforbindelse med den XXXI høj[ere] k[omman]do søges
etableret forinden ved tolk over det danske statstelefonnet gennem 170. div[ision]
(Tønder, Aabenraa, Haderslev).

c) Forbindelse med luftvåbnet (ved hjælp af signaltavler og hagekorsflag som markering)
og lyssignaler efter ordre af Il. sk[ytte]-brigade.

11) Tolke tilvejebringes af Il. sk[ytte]-brigade, før der trædes an.

12) Bilag:
a) Kortmateriale gennem Il. sk[ytte]-brigade.
b) Rapport over fjendens stilling (mappe Esbjerg).
c) Marchordre for Il. sk[ytte]-brigade (gennem brigaden).
d) Anvendelse af det medbragte prop[aganda]materiale.

13) Alt materiale skal straks tilintetgøres. såfremt der opstår fare for, at det skal falde
i fjendehånd.

v. Kanpisch.

66.

Ordre fra værnemagtens overkommando, at italienske, spanske, russiske og
japanske krigs- og handelsskibe ikke må hindres i at forlade dansk eller

norsk havn.

4. april 1940.

Hemmelig kommandesag - Chefsag - Knn gennem officer

VÆRNEMAGTENS OVERKOMMANDO Berlin, den 4. april 1940.

WFA/Abt. L Nr. 22102/40 g. Kdos. (IV) 2. sag.

Re/.: OKW-WFA/.<\.bt. L Nr. 22102/40 g. Kdos. (IV) af 16. marts 1940.

Ang.: Udløbsforbud for krigs. og handelsskibe.

Efter Førerens ordre udvides den tidligere bestemmelse således, at foruden skibe
tilhørende U.S.A. heller ikke italienske, spanske, russiske og japanske krigs- og handels
skibe må hindres i deres bevægelser og i at løbe ud.

Der skal drages omsorg for, at alle kompetente myndigheder i god tid får medde
lelse om denne anordning.

Chefen for værnemagtens overkommando.

E. b.

W[arlimont] 4. 4.
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67.

Retningslinier for pressereferater vedrørende operation "Weseriibung",

udarbejdet af general W arlimont.

5. april 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officer

AFDELING FOR LANDKRIG
Nr. 22078/40 g. Kdos. Chefs. 2. sag.

Berlin, den 5. 4. 1940.

2 eksemplarer.
2. eksemplar.

Vedlagte retningslinier for pressereferater vedrørende "Weseriibung" vil af værne
magtens overkommando på Weserdagen blive overgivet til propagandaministeriet og
rigspressechefen.

sign. Warlimont.

For rigtigheden

Ulæseligt navn.

Kaptajn.

Retningslinier for pressereferater vedrørende besættelsen af Danmark og Norge.

Forhistorien og beslutningen
fremgår bedst af vedlagte flyveblad, der er affattet af Føreren og udsendes af de øverst
kommanderende i Norge og Danmark.

Gennemførelsen
En forudsætning for, at aktionen kunne lykkes, var:
1.) anvendelsen af usædvanlige midler ved gennemførelsen,

2.) overraskelsesmomentet.
Til erobringen af de sydnorske kystpladser indsættes der derfor i stort omfang

luftlandetropper.
Samtidig med disses udspring henholdsvis landsættelse vil tyske krigs- og

transportskibe løbe ind i havnene. I de Hernere liggende norske havne gennemføres
aktionen udelukkende ved landsætning fra søen. Den lange transportvej gennem
Nordsøen rummer i betragtning af den engelske flådes overlegenhed en risiko. Denne
risiko kan kun delvis udlignes ved hjælp af svage sikringsstyrker. Efter erobringen af
kystpladserne vil enkelte tyske troppeafdelinger, adskilt af store afstande, i længere
tid være henvist til sig selv.

Hvorvidt den danske og norske hær vil yde modstand, vil først vise sig ved
aktionens indledning. Samtidig med grænseoverskridelsen henholdsvis landsættelsen
vil der blive overgivet regeringerne noter, der understreger de tyske forholdsreglers
fredelige karakter og kræver, at de accepteres uden modstand. De tyske troppers for
holdende vil rette sig herefter. Ydes der alligevel modstand, vil den blive slået ned.

Synspunkter for referatets affattelse

1.) Det drejer sig om en fredelig aktion, som er nødvendiggjort af de engelske forbe
redelser, og som vil blive begrænset til det absolut nødvendige territorium og de
absolut nødvendige pladser (ingen okkupation i Sverige l).
Det afhænger af de nordiske stater selv, om blodsudgydelser skal undgås.
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2.) Vore modstandere mod vest og de nordiske regeringer vil sandsynligvis ved aktio
nens indledning få stærkt modsigende efterretninger. Vore pressereferater må ikke
lette dem overblikket over den virkelige situation. Det er i vor interesse, at de
tyske troppers styrke overvurderes. Især bør beskyttelsen af Skandinavien ved hjælp
af stærke tyske lufteskadrer og den deraf følgende sikring af den nordlige del af
Nordsøen samt søvejen til Atlanterhavet understreges.

3.) Besættelsen af Norge er i betragtning af den engelske flådes overlegenhed det
dristigste foretagende i den nyere tids krigshistorie. Også vore flådeenheders til
bagerejse, specielt fra Narvik og Trondheim, er forbundet med risiko. Nærmere
enkeltheder herom kan derfor først forelægges offentligheden, når det kan forud
ses, at det norske foretagende kan gennemføres med held og søstridskræfterne kan
sendes hjem.

Hvad angår indsatsen af luftlandetropper kan der skrives udførligt herom under
henvisning til overførelsen af Francos tropper fra Marokko til Spanien. Der må
intet offentliggøres om indsatsen af faldskærmstropper.

4.) Aktionen mod Danmark står i nøje militær sammenhæng med aktionen mod
Norge. Her danner Jylland springbrættet til Norden, Fyn sikrer østflanken og Sjæl
land sikrer beherskelsen af gennemsejlingerne til Kattegat (Øresund, Storebælt).

5.) : rorsigtighed er nødvendig med hensyn til omtalen af den afsluttende store
: ucces! Det kan give bagslag.

Det synspunkt, at det nordiske territorium tjener vor krigsførelse mod Eng
lan! , må foreløbig ikke skinne igennem (se flyveblad).

68.

Ordre j ra general Rimer til den 170. infanteridivision m. B., at der skal være

I tedkendte mænd ved den dansk-tyske grænse på Weserdagen.

5. april 1940.

CheCsag - Kun gennem officer

DEN X. ~XI HØJERE KOMMANDO
T[IL] I(ÆRLIG] A[NVENDELSE]

Ic/A. O. Nr. 75/40 g. Kdos. Ohefs.

H[oved]kv(arteret], den 5. 4. 1940.
3 eksemplarer.

3. eksemplar:

: Ier må omgående afgives melding om, på hvilke steder i nærheden af grænsen der
skal sti les stedkendte førere til disposition til at vise vej for stødtropperne.

. dødetid: W[eser] dagen kl. 4,45.

For den XXXI højere kommando

Chefen for generalstaben.

Himer.
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69.
Ordre fra general Himer angående indsættelse af "Ahwehr"-afdelinger.

5. april 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officer

DEN XXXI HØJERE KOMMANDO
Ic/A. O. 73/40 Gkdo8 Ghef8.

H[oved]kv[arteret], den 5. 4. 1940.

3 eksemplarer.
3. eksemplar.

M O.K.W. Abw. indsættes ved aktionen Weserlibung Slid 2 Abwehr-afdelinger (hver
trop styrke l officer, 5 mand, 2 personvogne).

Abwehr-afdeling l er bestemt for København. Den melder sig den 7. 4. kl. 21,00
hos major Glein på Travemiinde banegård.

Abwehr-afdeling 2 indsættes i Jylland. Den melder sig den 8. 4. kl. 12,00 ved den
Il. skyttebrigade i Heide.

For den XXXI højere kommando
Chefen for generalstaben.

Himer.

70.
Telegram fra Renthe-Fink indeholdende referat af samtale med prins Axel

angående sikring af den danske skibsfart i Nordsøen.

6. april 1940.

Telegram
(Hemmelig chifferkode),

København, den 6. april 1940 - kl. 1,21.
Ankomst: den 6. april 1940 - kl. 5,30.

Telegram Nr. 261 af 5. april. GITa.

Tillige for krigsmarlnen,

I dag blev jeg overraskende opsøgt af prins Axel af Danmark, der i Berlin er kendt
fra Olympiaden, og som sagde mig, at han var blevet udpeget til leder af den danske dele
gation, som i Berlin skal forhandle om muligheden af en bedre sikring af den danske skibs
fart i Nordsøen. Begyndelsen af forhandlingerne er fra tysk side først stillet i udsigt om l a
2 uger. Hvis der imidlertid ikke straks skete noget for at give danske søfolk følelsen af større
sikkerhed, måtte det befrygtes, at den for Danmarks forsyninger livsvigtige skibsfart
ville bukke under. Han har derfor besluttet sig til på egen hånd at flyve til Berlin mandag
og ikke som fremtidig delegationsleder, men i sin Egenskab af marineofficer og formand i
det østasiatiske kompagni at henvende sig til den ham fra tidligere tid personlig bekendte
generalfeltmarskal Gøring, som han ville anmode om at formidle en samtale med storad
miralen.

Jeg har sammen med marineattacheen henvist til vanskelighederne ved med sik
herhed at træffe de ovennævnte personer i Berlin uden forudgående aftale. Betonede end
videre, at en sådan samtale kun kunne være frugtbar, hvis en grundig forberedelse af de
pågældende spørgsmål var gået forud. Jeg har heller ikke hos ham efterladt nogen tvivl
om, at jeg, således som tingene nu engang har udviklet sig, næppe kunne se nogen mulig
hed for, hvorledes man kunne formindske den for den neutrale skibsfart opståede fare, som
udelukkende skyldtes England, som fører hungerkrig mod det tyske folk. Vedrørende den
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tyske søkrigsførelae førte jeg det bekendte sprog og betonede, at vore stridskræfter
holdt sig strengt til gældende internationale regler og til den tyske priseordning. Med
hensyn til England består der også for den neutrale skibsfart 1)
der er uafhængig af tyske stridskræfter.

Prins Axel havde nok fået et vist indtryk, men mente dog, at han skyldte sin egen
samvittighed at fastholde planen om sin rejse til Berlin.

Rejsen er naturligvis et forsøg fra danskernes side på at krydse vor taktik og at
komme til forhandlingsbordet. De tror vel også, at deres situation er gunstigere, når de
først forhandler med os og derefter med Englænderne.

Renthefink.

l) Et afsnit er faldet ud af teksten under dechiffreringen.

71.
Ordre fra chefen for værnemagtens overkommando, at fjendtlige staters

konsulatsarkiver må anses for ukrænkelige.

6. april 1940.

Hemmelig kemmandoeag - Chefsag - Kun gennem officer

VÆRNEMAGTENS OVERKOMMANDO Berlin, den 6. april 1940.
WFA/Abt. L Nr. 22151/40 g. K. Oh. (IV).
Reference: OKW/WFA/Abt. L Nr. 22093/40 g. K. Ch. (IV) af 13. 3. 1940.
Vedr.: Behandling af de fjendtlige repræsentationer i Danmark og Norge.

4 eksemplarer.
3. eksemplar.

Udenrigsministeriet har henvist til, at konsulaternes arkiver efter diplomatisk skik
og brug anses for ukrænkelige. Ved krænkelse af denne skik og brug kan der eventuelt
opstå vanskeligheder med de fjendtlige repræsentationers beskyttelsesmagt (USA).

Ved de ifølge punkt 3 i instruks for besættelsen mod konsulaterne fastsatte forholds
regler må der følgelig ikke finde nogen indgreb sted i akterne og arkiverne. De pågældende
tropper skal underrettes herom.

Chefen for værnemagtens overkommando.
E. b.

W[arIimont] 6. 4.

72.
Ordre fra general Keitel om den domsmyndighed, der tilkommer den øverst

befalende for gruppe XXI.

6. april 1940.

Hemmelig kommandosDg - Chefsag - Kun gennem officer1 )

VÆRNEMAGTENS OVERKOMMANDO
lVFA/Abt . L Nr. 22146/40 g. Kdos. (IV).

Berlin, den 6. 4. 1940.

15 eksemplarer.
11. eksemplar.

Reference: OKW.WFA/Abt. L Nr. 22092/40 g. K. Chefs. (IV) af 12. 3. 1940.
Vedrorer: Særlige bestemmelser vedr. Weseriibung.

For domsrnyndigheden indenfor gruppe XXI's område bestemmes som supplement
til instruks for besættelsen følgende:
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1.) De den øverstbefalende for gruppe XXI underordnede domstole vedbliver med at
sortere under hæren og følger de af hærens overkommando til krigsstraffeproces
ordningen udstedte procedurebestemmelser. Den øverstbefalende for gruppe XXI og den
XXXI højere kommando til særlig anvendelse har indenfor deres befalingsområde
den samme stilling som en overordnet befalingsmand i krigsstraffeprocesordningens
betydning og som en arme-chef med hensyn til de for hærens overkommando
gældende procedurebestemmelser.

For krigsmarinens og luftvåbnets domstole har det sit forblivende ved de af
disses kommandanter udstedte bestemmelser.

2.) Alle dødsdomme, afsagt af feltkrigsretter mod landets indbyggere, må først
fuldbyrdes, efter at den øverstbefalende for gruppe XXI har givet sit samtykke til
fuldbyrdelsen. Han kan overdrage retten til meddelelse af samtykke.

Samtykket er også påkrævet ved dødsdomme, afsagt af krigsmarinens og luft
våbnets feltkrigsretter.

Chefen for værnemagtens overkommando.

Keitel.

1) Aktstykke nr. 72 bærer ligeledes general Kesselrings signatur.

73.

Ordre om anvendelse af forskelligt propagandamateriale.

6. april 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officer

DEN XXXI HØJERE KOMMANDO
TIL SÆRLIG ANVENDELSE

Ic/A. O. Nr. 82/40 g. Kdos. C.

H[oved)kv[arteret), den 6. april 1940.

70 eksemplarer.
18. eksemplar.

Anvendelse af prop[aganda]materialet

1) Retningslinier for optræden i personligt samkvem med den danske befolkning
må kun udleveres til officerer. Den indgående instruktion af underofficerer og mand
skab skal finde sted gennem officerer. Det må undgås, at "instrukserne" kommer
i danske hænder. De overtallige eksemplarer skal tilintetgøres.

2) Plakater.
Plakaterne skal opklæbes på let synlige steder overalt, hvor tropperne færdes.•

3) Tysk-danske ordlister.
Disse skal udleveres til soldater i den danske hær, når det ved et møde med disse
ikke er muligt mundtligt at forstå hinanden.

For den XXXI højere kommando
Chefen for generalstaben.

E. b.
Ulæseligt navn.

Major i. G.
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74.

Telegram fra Renthe-Fink, hvori han refererer stemningen i det danske uden
rigsministerium i anledning af de seneste noter til Norge og Sverige om

malmtrafikken.

7. april 1940.

Telegram
(hemmelig chifferkode).

København, den 7. april 1940 kl. 1.10.
Ankomst: den 7. april 1940 kl. 5.45.

Nr. 266 af 6. april. GITOI

Efterretning om engelske noter til Norge og Sverige havde i morges fremkaldt
livlig uro i udenrigsministeriet, da man frygtede, at England ville stille Sverige overfor
valget enten at standse malmudførslen til Tyskland eller at affinde sig med afbrydelsen
af dets oversøiske tilførsel. Efter i mellemtiden fra Oslo og Stockholm modtagne fore
løbige informationer bedømmer man i aften i udenrigsministeriet igen situationen mere
optimistisk. De engelske noter indeholdt kun en advarsel af almindelig karakter, men ingen
præcise fordringer. Tilsyneladende havde englænderne oprindelig påbegyndt alvorlig
aktion, men var derefter kommet på andre tanker. For at bevare ansigtet indadtil og udadtil
var noter med afsvækket indhold blevet afsendt. Fremgangsmåden er karakteristisk for
nuværende engelske regerings øjeblikkelige mangel på plan og beslutsomhed. At noterne
kunne være optakt til yderligere aktioner i Skandinavien, anses ikke her på forhånd som
givet. Advarede påny imod malplaceret optimisme.

Renthe-Fink.

75.

Befaling med 2 bilag fra general v. Kaupisch angående spærringen af den
dansk-tyske grænse.

7. april 1940.

Hemmelig kommandosag

DEN XXXI HØJERE KOMMANDO
TIL SÆRLIG ANVENDELSE

Ic /AO Nr. 33/40 g. Kdos.

H[oved]kv[arleret], den 7. 4. 1940.

16 eksemplarer.
10. eksemplar.

Befaling ang. spærringen af den danske grænse.

1.) Når de tyske troppers indmarch er begyndt, spærres den danske grænse indtil videre
for enhver ikke-militær trafik.

Endvidere skal vigtige broer og banegårde i grænseområdet sikres.
58



458

2.) Til spærring af grænsen og til sikring af vigtige objekter indsættes:
A) Dele af den 170. div.
B) Dele af den Il. skyttebrigade.
C) Det 58. infanteri-erstatningsregiments stab, som til dette formål får underlagt:

a) Den 702. landskyttebataillon, for tiden i Hamborg.
På Weserdag + l dag indtræffer kl. 5,41 i Flensborg staben og 2 kompagnier
og på Weserdag + l dag kl. 5,53 i Sønderløgum 2 kompagnier.

b) 7 spærredelinger (hver bestående af l officer, l Feldwebel, 15 underofficerer og
mandskab), formeret ved afgivelser fra den 702.landskyttebataillon i Flensborg
(der er ankommet til Flensborg på Weserdagen -7- l dag "til uddannelse").

c) 2 banegårdskontroldelinger (hver bestående af l officer, 3 underofficerer,
6 menige med personautomobiler, gjort klar i Flensborg af den stedfortrædende
generalkommando for X. armekorps.

3.) Til spærring af grænsen indsættes:
A) AI den 170. division umiddelbart efter grænsens åbning 6 officersvagter ved følgende

overgange:
l. Vejen Kobbermøllen-Kruså.
2. Nyhus-Nørresmedeby.
3. Ved den vestlige udfaldsvej fra Harreslev til Padborg station.
4. Ved vejkrydset 2 km vest for Harreslev.
5. Vejen Sønderløgum-Sæd.
6. Aventoft-Tønder.

Samtidig sikres broen over Vidåen nord for Hungerborg.
Opgave: se punkt 4.

B) AI 11. skyttebrigade umiddelbart efter grænsens åbning l officersvagt ved toldbyg
ningen nord for Ny Pebersmark (ved vejen Ladelund-Rends)
Opgave: se punkt 4.

Disse officersvagter afløses på Weserdagen fra kl. 8 af 7 spærredelinger af
den 702. landskyttebatailIon (smlg, punkt 2 C b); de afløste vender tilbage til
deres afdelinger.

C) AI det 58. inlanteri-erstatnings1'egiment
a) 7 spærredelinger (ifølge punkt 2 C b)

Spærredelingerne skal iflg. punkt 3 A og 3 B fra k\. 8 på Weserdagen
afløse officersvagterne.

Opgaver: se punkt 4.
b) 2 banegårdskontroldelinger (smI. punkt 2 C c)

l. kontroldeling: stationen l km sydvest for Harreslev
2. kontroldeling: Sønderløgum station

Indsættes: Weserdagen kl. 6.
Opgaver: Kontrol med alle tog med undtagelse af militære transporttog

ifig. punkt 4.
c) Dele al den 702. landskyttebataillon (punkt 2 C a)

Til sikring af alle øvrige overgange over den danske grænse ved felt
vagtposter under ledelse af underofficerer såvel som til kontrol med den grønne
grænse ved rekognosceringsafdelinger.

Indsættes: På Weserdagen + l dag straks efter ankomsten til udstig
ningsstationen.

Øvrige opgaver: se punkt 4.
4.) Opgaver for vagter og poster af enhver art:

A) Med de tyske troppers indmarch i Danmark er grænsen spærret for enhver gensidig
civil trafik. Denne spærring gælder også for alle uniformerede personer og enheder,
forsåvidt de ikke hører til værnemagten.
Grænsen må kun overskrides af:
a) Medlemmer af den tyske værnemagt. Soldaterbogen gælder som legitimation.
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b) Personer med den gule "Foreløbige Passerseddel Nord" som legitimation, der
kun har gyldighed i forbindelse med legitimation, der bærer indehaverens
fotografi. Legitimationsformular og cirkulære ang. gennemførelsen af grænse
spærringen, se bilag l.

c) Jernbanefunktionærer i uniform under udøvelse af deres tjeneste.
GrænseoverskrideIse af andre personer eller enheder skal forhindres. Mistænkelige
skal anholdes.
Levnedsmiddeltransporter på danske langdistancelastbiler kan fremdeles passere
grænsen, for at Tysklands forsyninger ikke skal lide skade. De udstyres med gule
legitimationer iflg. punkt 4 A b, som forsynes med stempel "Levnedsmiddel
transport".

B) Toldkontrol:
a) Alle personer, som enkeltvis overskrider grænsen (også værnemagtsmedlemmer

af alle tjenestegrader), såvel som køretøjer, er underkastet denne.
b) For sluttede troppeafdelinger - fra tog eller 4 køretøjer og opefter -, som

marcherer ind i det besatte område eller som fra det besatte område vender
tilbage til Tyskland, gælder følgende:
Forsåvidt chefen for en afdeling, der overskrider grænsen, afleverer en af ham
underskrevet attest med angivelse af tjenestegrad, feltpostnummer og antal
køretøjer om, at der ikke af hans afdeling medføres noget toldpligtigt gods,
ingen hamstrings- og plyndringsvarer o. s. v., bortfalder toldkontrollen.
I andre tilfælde må toldfunktionærerne foretage stikprøver.
Plyndringsgods såvel som hamstringsvarer (f. eks. stoffer, læder o. s. v. såvel
som overdrevent store forråd af levnedsmidler, sæbe og andre varer til det
daglige behov) skal beslaglægges, gerningsmændene opspores og anmeldes.

C) Snævert samarbejde med toldmyndighederne er påbudt.
D) Vagtkommandørerne er personligt ansvarlige for, at spærringsbestemmelserne

hvert enkelt tilfælde overholdes.
Særlig bestemmelse for grænsevagter se bil. 2

5.) 5.) Til sikring mod sabotage af vigtige objekter i nærheden af grænsen indsættes
dele af den 702. landskyttebataillon.

Sikres skal:
a) Vejkrydset nord for Krusaa
b) Padborg banegård (viadukt)
c) Broen over Sønderaa 4 km syd for Tinglev
d) Broen nord for Rends
e) 2 broer nordvest for Sæd (sydøst for Tønder)
f) 2 jernbanebroer 1,5 km syd for Tønder.
g) Tønder banegård.
Yderligere i nærheden af grænsen liggende punkter i terrænet, hvis vigtighed vil vise
sig ved undersøgelse på stedet eller ved situationens udvikling, skal besættes selv
stændigt og besættelsen meldes.

6.) Det 58. infanteri-erstatningsregiment melder opstilling af vagter og poster indtil We
serdagen + l dag kl. 20,00 til den XXXI højere kommando med skitse.

Særlige begivenheder ved grænsen skal omgående meldes til den XXXI højere
kommando.

7.) Jeg befinder mig fra Weserdag om natten i
Flensborg, Jumker-Hohlnoeqkaserne

Den øverstbefalende.
Udkastet signeret

v. Kaupisch

For rigtigheden:
Ulæseligt navn

Major.
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Bilag l.

Hemmeligt.

Cirkulære ang. geunemførelsen af spærringen af grænsen til Danmark.

1.) Grænsen mellem det Tyske Rige og Danmark er spærret for al ikke-militær trafik.
2.) Grænsen må kun overskrides af:

a) medlemmer af den tyske værnemagt i sluttede formationer,
b) enkelte medlemmer af den tyske værnemagt, der legitimerer sig gennem soldater

bogen,
c) jernbanefunktionærer i uniform under udøvelsen af deres tjeneste,
d) personer, som foreviser en særlig tilladelse i form af den

"Foreløbige Passerseddel-Nord"
efter vedføjede formular på gult papir og med den på passersedlen angivne legitima
tion med fotografi.

3.) Den "Foreløbige Passerseddel - Nord" er kun gyldig, når den er udstedt af en af
følgende myndigheder og forsynet med tjenestestempel og underskrift:
a) Værnemagtens overkommando, efterretningstjenestens udenlandske afdeling.
b) Gruppekommando XXI,
c) Højere kommando til særlig anvendelse XXXI,
d) Luftgaukommando XI,
e) Marinegruppekommando øst,
f) Udenrigsministeriet.

4.) Ved kontrol af den Foreløbige Passerseddel-Nord må iagttages, at den skal udvise
to trykfejl :
I ordet "Familiename" under den første punkterede linie mangler det andet "n" og
under den fjerde punkterede linie bag nr. mangler slutparentesen.
Indehavere af foreløbige passersedler, som ikke udviser disse trykfejl, skal anholdes
og anmeldes.

5.) Andre legitimationer end den Foreløbige Passerseddel-Nord berettiger ikke til
grænseoverskrideise.
Indehavere af ugyldig legitimation, personer uden legitimation såvel som andre enheder
end formationer af værnemagten må ikke overskride grænsen.

6.) Den Foreløbige Passerseddel-Nord gælder kun for een ind- og udrejse og gælder
kun for en vis frist.

7.) Ved hvert overgangssted skal der føres en liste efter følgende skema, hvorpå enhver
indehaver af en Foreløbig Passerseddel-Nord, som får tilladelse til at overskride
grænsen, skal opføres med angivelse af dato og klokkeslæt for grænseoverskridelsen.

I Myndighed, Dato forLøbe-nr Dato Klokkeslet Navn Fornavn som har udstedt udstedelsen

I passersedlen

.

Bilag 2.
Særlig instruks for grænsevagter ved den danske grænse.

Efter de tyske troppers indmarch i Danmark er grænseoverskrideise principielt
forbudt for al ikke-militær trafik.

1.) Kun de ikke-militære personer har ret til at overskride grænsen, som er i besiddelse
af en gul indrejsetilladelse, som kun kan udstedes:



461

a) af værnemagtens overkommando, efterretningstjenestens udenlandske afdeling
(paskontor)

b) Gruppekommando XXI
c) Højere kommando XXXI
d) Luftgaukommando XI
e) Marine gruppekommando øst
f) af udenrigsministeriet

tilladt er endvidere grænseoverskrideIse for
g) jernbanefunktionærer i uniform under udøvelsen af deres tjeneste.

2.) Forbudt - uden nogen yderligere undtagelse - er grænseoverskrideIse for:
a) alle civilpersoner
b) for uniformerede af enhver art, forsåvidt de ikke hører til værnemagten.

3.) Denne ordre om grænsespærring skal gennemføres på det strengeste og hensynsløst,
den gælder for alle personer, uden hensyn til rang, erhverv og tjenestestilling. Selv en
generals legitimation må ikke i noget tilfælde anerkendes.

Vagtkommandørerne er personligt ansvarlige for den nøjagtigste overholdelse af
befalingen.

4.) Sikringen og rekognosceringen må ikke alene omfatte vejene, men også hele det om
liggende terræn. Personer, der påtræfIes under forsøg på uberettiget grænseover
skridelse udenfor de besatte gader eller veje, skal anholdes. Ved flugtforsøg skal der
gøres brug af våben.

5.) Jernbane-kontrolposterne skal gennemføre en skærpet og grundig togundersøgelse
alle kupeer, gange, øvrige rum, også i pakvognene.

6.) Særlige begivenheder skal ufortøvet meldes til den foresatte myndighed.
7.) Toldforholdsregler berøres ikke af denne befaling.

Den øverstbefalende:
Kaupisch.

76.
Skrivelse fra den 170. infanteridivision til den XXXI højere kommando

angående hemmeligholdelse af aktionsordren.

7. april 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag

o. U. den 7. 4. 1940.
2 eksemplarer.

1. eksemplar.

170. INF. DIVISION
Abtlg. Ic Nr. 1120/40 geh. Kdos. {Ohefs} Az. IX/l.
Vedr.: Hemmeligholdelse.
Reference: Hoh. Kdo. z. b. V. XXXI Io AO Nr. 79/40 geh. Kdos. (Chefs).

Til
den XXXI højere kommando til særlig anvendelse

Afd. Ic AO

Under henvisning til ovennævnte instruks meldes: hemmeligholdelsen er divi
sionen bekendt og gennemføres.

De enkelte punkter i den ovennævnte befaling vil blive overholdt efter deres ordlvd,
Befalingens gennemførelse er ikke sikret grundet på den sene fremkomst til divi

sionen.
For divisionskommandoen

1. generalstabsoffioer.

Ulæseligt navn.
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77.

Ordre til den 198. infanteridivision (afdeling Buck) om landgang i Gedser

og fremstød mod Sjælland.

7. april 1940.
Bilag l

Afskrift.

Skal straks brændes i tilfælde af fare.

AFD. BUCK
la Nr. 137/40 g. Kdos.

O. U. Pritzualk, 7. april 1940.

Fra landgangsøjeblikket anses
denne befaling for hemmelig.

Befaling vedrørende aktionen den 9. 4. 1940.

1.) Føreren har beordret Danmarks besættelse. Den 198. infanteridivision besætter ved
overrumpling Sjælland og, forsåvidt det på nogen måde er muligt, fredeligt. Eventuel
modstand fra de danske militære styrkers side skal brydes hensynsløst.
Samtlige divisionens dele har til opgave gennem dristig, beslutsom handling at føre
denne operation fremad i eet stræk og ikke lade den komme til ophør, før alle de stillede
opgaver er løst.

2.) Afd. Buck støder den 9. april 1940 frem over Gedser gennem øen Falster, sætter sig
i besiddelse af Vordingborg og danner der et brohoved.

3.) Landgangen i Gedser (1. transport) må ske ved overrumpling. Alt er i fuld dækning
på skibet, indtil min befaling om at gå fra borde foreligger. I givet tilfælde gennem
tvinges landgangen med magt.

4.) Efter landgangen i Gedser:
a) Ordre til ritmester Plapp:

Øjeblikkelig besættelse af postkontorets, toldkontorets og banegårdens telefoner.
Øjeblikkelig besættelse af de danske færger og skibe. Opbygning af et stærkt
luftværn. Sikring af landgangsstedet. Sikring af udkørslen for afd. Buck i retning
mod Nykøbing. Opbygning af en meldecentral i Gedser (radiostation og motor
cykl emeldestation).
Oprettelse af et ammunitionsdepot i Gedser (Sikring af samme). Opgaven over
drages efterfølgeren (alt med 10. kompagni).
De resterende dele af 1. transport samt 2. transport skal hurtigst muligt sættes i
march og melder sig hos mig.

b) Ordre til 3.[deling af] 13. maskingevær bataillon (motoriseretJ.
Ile med den højest mulige hurtighed over Nykøbing-Masnedø til den nordlige
udkørsel af Masnedsund, der danne et brohoved for at holde broerne åbne.
Ved overrumpling indtage kanonstillingerne på Masnedø.
Sikre broerne, også mod luftangreb.
Forhindre enhver trafik fra brohovedet i nordlig retning og omvendt.
Det ,drejer sig om hurtigt at erobre broerne i intakt stand og at holde dem.

c) Ordre til cyklist-eskadronen.
Følge hurtigt efter over Nykøbing i retning mod Vordingborg.
Optage forbindelse med mig for at modtage befalinger vedrørende rekognoscering.

d) Ordre til 11. kompagni.
Følge hurtigt efter over Nykøbing i retning mod Vordingborg.
Optage forbindelse med mig for at modtage befalinger vedrørende den videre
opgave.
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e) Ordre til 2. transport.
Straks efter landgangen i Gedser ile over Nykøbing i retning mod Vordingborg.
Fører: Ritmester Plapp.
1. [deling af] 235. pioner bataillon skal straks optage forbindelse med mig.
14. (panser-iæger)kompagni iler med 3 delinger straks over Nykøbing i retning mod
Vordingborg for at overtage beskyttelsen af de forreste dele af afd. Buck. En deling
beskytter de enkelte dele af 2. transport ved udskibningen og under marchen.
Straks optage forbindelse med mig.

5.) Jeg iler forud med 3. [deling af] 13. maskingevær bataillon (motoriseret).
For alle dele af afd. Buck kommer det an på: at handle i største hast, med dristighed
og beslutsomhed.
Mål: Broerne fra øen Falster til øen Sjælland skal indtages ubeskadiget og holdes åbne.

Enhver modstand skal brydes hensynsløst.

sign. Buck,

For afskriftens rigtighed:

Ulæseligt navn.

Kaptajn i. G.

78.

Ordre fra general v. Kaupisch om behandlingen af venligsindede og neutrale

landes diplomatiske repræsentationer.

7. april 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officer

DEN XXXI HØJERE KOMMANDO
TIL SÆRLIG ANVENDELSE

Ic/AO 87/40 gkdos Chefs.

Vedr.: Behandling af venligsindede og neutrale missioner.

H[oved]kv[arteret], 7. april 1940.

7 eksemplarer.
7. eksemplar.

Efter Førerens og den Øverstbefalendes ordre henvises specielt til, at venligsindede
og øvrige-) magters missioner på ingen måde må krænkes og skal behandles med enhver
mulig forekommenhed og høflighed alt efter den givne situation.

Til de venligsindede nationer skal henregnes: Italien, Amerika, Rusland, Japan
og Spanien.

Den øverstbefalende for den XXXI højere kommando.

v. Kaupiscb.

1) Med håndskrift er efter ordet ovrige indføjet: neutrale.
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79.

Ordre fra rigsudenrigsministeriet til den tyske gesandt i Stockholm, prins

af Wied, om at opsøge udenrigsminister Giinther 9. april 1940 kl. 6.

7. april 1940.

Hemmelig rigssag.

Afskrift.

Til den tyske gesandt, prins af Wied, Stockholm.

l) De modtager hoslagt to genparter af et memorandum, som den 9. april kl. 5,20
om morgenen af vor gesandt i Oslo og København overleveres til de derværende regerin
ger. Sålænge den nedenfor befalede demarche ikke er blevet foretaget, skal memoran
dummet og denne instruktion hemmeligholdes af Dem på det strengeste og må heller ikke
omtales overfor noget andet medlem af gesandtskabet.

2) Jeg beder Dem den 9. april kl. 6 om morgenen opsøge den derværende udenrigs
minister. Deres anmeldelse hos ham må ikke finde sted før kl. 5,30 morgen og iøvrigt kun
med den begrundelse, at De 'har en vigtig meddelelse at give ham. Ved dette første skridt
beder jeg Dem endnu ikke omtale memorandummet, men kun sige følgende mundtligt til
udenrigsministeren:

Der er fra Berlin annonceret Dem en instruktion, hvorefter De vil have at overlevere
udenrigsministeren en længere information. De beder allerede nu i denne anledning om at
blive modtaget anden gang kl. 8 formiddag. De kan imidlertid allerede nu efter ordre fra
rigsregeringen meddele udenrigsministeren, at rigsregeringen er i besiddelse af nøjagtige
og sikre efterretninger om en umiddelbart forestående engelsk-fransk aktion mod den
norske og den danske kyst og derfor har måttet besluttet sig til bestemte øjeblikkelige mili
tære sikkerhedsforholdsregler. Svensk territorium eller svensk territorialfarvand vil i
intet tilfælde blive berørt af de tyske forholdsregler. De giver denne foreløbige med
delelse før modtagelsen af den omtalte instruktion fra Berlin for at forhindre, at der hos
den svenske regering opstår falske indtryk på grund af rygter af enhver art.

3) KI. 8 formiddag beder jeg Dem derefter påny opsøge udenrigsministeren og
overlevere ham en genpart af memorandummet såvel som af den vedføjede notits. Derhos
vil følgende mundtligt være at tilføje:

Svenske interesser vil på ingen måde blive krænket ved vor aktion. Tværtimod vil
vore forholdsregler føre med sig, at de skandinaviske staters territorier sikres mod at blive
krigsskueplads. Iøvrigt vil vor aktion blive gennemført med så store styrker, at en mod
stand derimod, fra hvilken side den end måtte komme, er fuldkommen håbløs og der
for meningsløs. Vi går derfor ud fra som selvfølgeligt, at Sverige forholder sig fuldstændig
rolig og heller ikke f. eks. opmuntrer den danske og norske regering til nogen form for
afvisende holdning. Hvad enkeltheder angår, fremgår de fordringer, der af os vil blive stillet
til den svenske regering, af notitsen. De forbeholder Dem senere, efter at situationen i Dan
mark og Norge er afklaret, at forebringe yderligere spørgsmål, der står i forbindelse med de
tyske sikkerhedsforanstaltninger (angående disse yderligere spørgsmål forbeholder man sig
senere at give instruktion).

4) Hvis De ikke til de angivne klokkeslet måtte være i stand til at gennemføre de
foranstående demarcher hos udenrigsministeren, skal den derværende ministerpræsi
dent eller, hvis De heller ikke kan træffe denne, udenrigsministerens stedfortræder opsøges.

5) Efter hver af de to demarcher beder jeg Dem om straks at afgive telefonisk
melding til udenrigsministeriets ministerkontor om disses forløb. Skulle en telefonisk af-
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givelse af meldingen ikke være mulig, beder jeg om omgående telegrafiske beretninger i
kodesprog.

6) Alle ovennævnte klokkeslæt er tysk sommertid.

Afskrift.

Notits.

l) Den tyske regering forventer af Sverige iagttagelse af den strengeste neutralitet:
Undladelse af forholdsregler af enhver art, der retter sig mod den tyske besættelse af
Danmark og Norge, især mobilisering og opmarch.

2) Den tyske regering anmoder om, at svenske krigsfartøjer i egen interesse indtil
videre i Kattegat og Øresund såvel som ved den svenske sydkyst til Karlskrona ikke sejler
udenfor svensk territorialfarvand (3 sømil). Efter afklaring af situationen vil denne ind
skrænkning af svenske krigsfartøjers bevægelsesfrihed igen blive ophævet.

3) Den tyske regering forventer, at de i Norge værende tyske myndigheder ikke
forhindres i at benytte de over Sverige løbende telegraf- og telefonledninger.

4) Den tyske regering forventer opretholdelse af malmleverancerne til Tyskland
(forhindring af engelskinspireret sabotage).

80.

Tillægsordre om behandlingen af de fjendtlige staters diplomatiske

repræsentationer i Danmark.

8. april 1940.

Hemmelig kommandosag - Chefsag - Kun gennem officer

DEN XXXI HØJERE KOMMANDO
TIL SÆRLIG ANVENDELSE

Abt. Ic/A. O. Nr. 104/40 g. Kdo8. Ghe/8.

Vedr. : Behandling af de fjendtlige magters
repræsentationer i Danmark; sup
plement til de særlige bestemmelser
om, hvorledes der skal forholdes ved
Danmarks og Norges besættelse, Gr.
XXI af l. april 1940, Z. E 1) b.

H[oved]kv[arteret], den 8. april 1940.

60 eksemplarer.
46. eksemplar.

Udenrigsministeriet har henvist til, at konsulaternes arkiver efter diplomatisk sæd
vane anses for ukrænkelige. Ved krænkelse af denne sædvane kan der eventuelt opstå
vanskeligheder med de fjendtlige repræsentationers beskyttelsesmagt (USA).

Ved de mod konsulaterne anordnede forholdsregler må der derfor ikke ske nogen
indgreb i akterne og arkiverne. Dette skal kundgøres for de pågældende tropper.

For den XXXI højere kommando

Chefen for generalstaben.

E. b.

Ulæseligt navn.

Major i. G.
59
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81.

Ordre angående spærring af den dansk-tyske grænse.

8. april 1940.

Chefø&g - Kun gennem officer

DEN XXXI HØJERE KOMMANDO
TIL SÆRLIG ANVENDELSE

Ic/AG Nr. 103/40 g. Kdos.

Vedr.: Spærring af grænsen til Danmark.
Reference: O. K. W. A AusI./Abw. III (b) Nr.

1082/40 g. Kdo. b af 4. 4. 1940.

Til
den stedfortrædende X generalkommando,

hr. stabschefen personlig.

H[ovedJkv[arteret], den 8. april 1940 .

I overensstemmelse med ovennævnte befaling skal mellem Tyskland og Danmark
opretholdes, såvidt situationen tillader det:

a) Jernbane-godstrafik
b) Danske fjernlastbiltransporter med levnedsmidler.

Ad a) Reguleres gennem den befuldmægtigede transportofficer ved den XXXI højere
kommando til særlig anvendelse. Forbindelse opretholdes med transportkomman
danturen i Hamborg.

Ad b) Den stedfortrædende X generalkommando anmodes om
at forsyne chaufførerne og passagererne i de pågældende fjernlastbiler med gule
legitimationer (bilag).
Der må lægges vægt på en nøje sikkerhedsmæssig kontrol med chau:ffører og

passagerer.
Der bedes ført en liste over de udstedte attester.

For den XXXI højere kommando til særlig anvendelse

Chefen for generalstaben:

E. b.

Ulæseligt navn.

Major i. G.

Den befuldmægtigede transportofficer til underretning.
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82.
Udkast til skrivelse fra værnemagtens overkommando til rigsudenrigsministeriet

angående spærringen af de danske og norske grænser.
8. april 1940.

Hemmelig kommandosagi)

Udkast.

VÆRNEMAGTENSOVERKOMMANDO
WFA/Abt. L Nr. 22157/40 g. K. (IV).
(I svaret bedes foranstående sagbetegnelse,
dato og kort resume opgivet)
R~f.: OKW/WFA/Abt. L Nr. 22127/40 g. K. (IV)

af 2. april 1940.
Vedr.: Spærring af Danmarks og Norges grænser.

Berlin W 35, den 8. april 1940.
Tirpitzufer 72-76.
Telefon: Lokaltelefon 21 81 91

Rigstelefon 21 80 91

2 eksemplarer.
2. eksemplar.

Til udenrigsministeriet.

Under henvisning til bilag 5 til den foregående skrivelse fremsendes hoslagt den af
værnemagtens overkommando udstedte befaling vedrørende den militære grænsespærring.
Udenrigsministeriet anmodes om at træffe en tilsvarende ordning m. h. t. den, for hvis ved
kommende tilladelse meddeles af samme. Fortryk af den "Foreløbige Passertilladelse
Nord" vil blive stillet til disposition gennem værnemagtens overkommando (Efterretnings
tjenestens udenlandske afdeling).

Ved udstedelse af rejsetilladelser anmoder man om at anlægge den strengest mulige
målestok.

Chefen for værnemagtens overkommando.
E. b.

sign. W[arlimont].
- l bilag _2)
(A. Ausl./Abw. III (C) Nr. 1082/40 g. K.)

1) Aktstykke nr. 82 bærer generalerne Warlimonts og Kesselringa egenhændige signaturer med
datoen: 8/4,

2) Bilaget er ikke påtruffet.

83.
Marchordre til den 702. landskyttebataillon.

8. april 1940.

Chelsag - Kun gennem officer

DEN XXXI HØJERE KOMMANDO
TIL SÆRLIG ANVENDELSE

Ic/AO Nr. 102/40 g. Kdos.

Til

H[oved]kv[arteret], den 8. 4. 1940.

den stedfortrædende X generalkommando,
hr. stabschefen personlig.

Den XXXI højere kommando beder om at foranledige følgende:
På Weserdag kl. 6,00 gives der landskyttebataillon 702 transportbefaling.l)
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Landskyttebataillon 702, for tiden i Hamborg, afgår således:
Stab og 2 kompagnier: Mgang Altona godsbanegård Weserdag + l dag kl. 0,49.

Indladningstid: Weserdag kl. 20,00-24,00.
Ankomst Flensborg: Weserdag + l dag kl. 5,41.

2 kompagnier: Mgang Altona godsbanegård Weserdag + l dag kl. 0,0.
Indladningstid: Weserdag kl. 19,30-23,30.
Ankomst Sønderløgum: Weserdag + l dag kl. 5,53.

Bataillonens fører skal instrueres om efter ankomsten til Flensborg straks at melde
sig hos kommandanten for det 58. infanteri-erstatningsregiment.

For den XXXI højere kommando til særlig anvendelse
Chefen for generalstaben.

E. b.
Ulæseligt navn.

Major i. G.

l) Senere rettet til: marchbefaling.

84.

Referat angående de forholdsregler, der skal tages for at hindre de nordiske

konsuler i Flensborg, Slesvig og Rendsborg i at røbe den tyske opmarch.

8. april 1940.

Hemmelig kommandosag1)

L IV

Referat.

Berlin, 8. 4. 1940.

2 eksemplarer.
1. eksemplar.

Med hensyn til forholdsregler mod udenlandske konsuler natten før Weserdagen i
overensstemmelse med OKW-WFA/Abt. L nr. 22134/g. K. Oh (IV) af 3. 4. 40 blev der
under en konference med chefen for Abw. III den 8. 4. kl. 11 fastsat følgende ordning:

1.) Flensborg:
Den danske konsul afskæres fra kl. 22,30 fra enhver samtalemulighed (fjern- og lokal

samtaler). I tilfælde af, at han forlader sit hus for at tale på et andet sted, kontro
leres han. Samtalen hindres på passende måde.

Den svenske og norske konsul afskæres fra kl. 22,30 fra fjernsamtaler med ind- og udland.
Lokalsamtaler er tilladt.

2.) Slesvig og Rendsborg:
De nordiske staters konsuler afskæres fra kl. 20 fra fjernsamtaler med ind- og udland.

Lokalsamtaler er tilladt.
Afskæringen af telefonforbindelsen sker camoufleret.
Mod konsuler på andre steder foretages intet.
Abw. III iværksætter udførelsen gennem Abw. Stelle Hamborg. Gruppe XXI og

den XXXI højere kommando vil blive underrettet derfra.

l) Aktstykke nr. 84 bærer general Warlimonts egenhændige signatur samt datoen: 8/4,
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85.
Depeche fra Renthe-Fink med karakteristik af den danske presses holdning

og regeringens reaktion overfor den seneste udvikling omkring de
skandinaviske lande.

8. april 1940.

Telegram
(hemmelig chifferkode)

København, den 8. april 1940 - kl. 10,10.
Ankomst: den 8. april 1940 - kl. 13,25.

Nr. 271 al 8. april. OITISSIME.

Skønt den alvorlige karakter af de af vestmagterne til Sverige og Norge overleverede
noter stadig bliver mere og mere åbenbar, forsøger de i morgenpressen i dag offentliggjorte
efterretninger fra Stockholm og Oslo at afsvække den yderligere rækkevidde af det engelske
angreb mod den skandinaviske neutralitet og at fremstille situationen mere optimistisk,
forsåvidt vestmagterne angår. Denne forbavsende holdning forklares dels derved, at man
ikke vil tro på akutte forholdsregler fra englændernes side, dels derved, at man ikke gerne vil
give nye næring for tyske bekymringer. At man her i toneangivende kredse i virkeligheden
dog er overordentlig foruroliget over den mulige udvikling af den politiske situation i
Norden, viser bl. a. den interesse, som udenrigsminister Munch nærstående personer til
kendegavoverfor mig ved at spørge, om tyske stridskræfter, som efter danske oplysninger
stod rede i Slesvig-Holsten og østersøhavnene, nu var trukket tilbage efter Finlandskon
fliktens afslutning.

Alarmerende efterretninger fra Tyskland om situationen i Skandinavien er i morges
fremkommet i pressen, hvori der lægges stærkt vægt på, at tyske toneangivende kredse
siges at regne med udvidelse hvert øjeblik af krigsskuepladsen til Skandinavien.

Jeg har imidlertid det indtryk, at man her trods advarsler indtil i morges endnu ikke
tilstrækkeligt har erkendt hele situationens alvor.

Renthe-Fmk,

86.

Statssekretær Grundherrs referat af telefonsamtale med Renthe-Fink angående
reaktionen i det danske udenrigsministerium på meddelelsen om den engelske

mineudiægning ved Norges kyst.

8. april 1940.

Berlin , den 8. april 1940.

Referat.

Gesandt von Renthe-Fink, København, ringede mig op i dag kl. 12,20 og meddelte,
at han i morges havde meddelt direktøren i udenrigsministeriet, gesandt Mohr, at England
har udlagt miner i de norske territorialfarvande. Hr. Mohr havde ikke fået nogen efterret
ning herom og betvivlede denne meldings rigtighed. Nogen tid efter ringede han imidler
tid gesandt von Renthe-Fink op og meddelte ham, at efterretningen var blevet bekræftet,
hvilket han havde konstateret i Oslo.
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Om den norske regerings holdning havde han intet kunnet erfare, da det norske
kabinet for tiden holdt møde; ligeså var det danske kabinet trådt sammen.

Hr. Mohr måtte overfor gesandt von Renthe-Fink indrømme, at han havde haft
uret, når han hidtil overfor gesandtens redegørelser havde indtaget det standpunkt, at
England ville respektere Skandinaviens neutralitet.

Gesandt von Renthe-Fink betegnede overfor hr. Mohr situationen i Skandinavien
som yderst alvorlig~som følge af den engelske holdning.

sign. Grundherr

87.

Depeche fra Renthe-Fink indeholdende en redegørelse for det danske udenrigs
ministeriums uro i anledning af dagens tyske Hådehevægelser samt referat af

samtale med udenrigsminister, dr. P. Munch.

8. april 1940.

Telegram
(hemmelig chifferkode)

København, den 8. april 1940 kl. 19,16 .
Modtaget: den 8. april 1940 kl. 22,40

Nr. 274 af 8. 4. OITISSIME.

Til hr. statssekretæren!

Akut fare for, at Norden skal blive krigsskueplads, har fremkaldt stor uro her, og
samtidige meddelelser om, at der befinder sig tyske krigs- og transportskibe i Kattegat,
har foranlediget ministermøde til at beskæftige sig med spørgsmålet om, hvorledes man skal
forholde sig, hvis Tyskland ville stille krav til Danmark af militær art. Regeringen er klar
over, at den ikke kan modsætte sig eventuelle tyske krav, men den frygter for, såfremt den
går ind på kravene, at blive blokeret af England og således blive afskåret fra livsvigtige
tilførsler.

I ministermødet er det derfor blevet overvejet ikke at bøje sig helt uden kamp for
eventuelle militære forholdsregler fra Tysklands side for således at slå fast, at Tyskland
havde anvendt magt.

Da udenrigsministeren, der i eftermiddags kaldte mig til sig, fremførte tanker i denne
retning og spurgte mig, hvad Tyskland agtede at gøre efter den engelske neutralitetskræn
kelse, sagde jeg til ham, at jeg endnu ikke havde modtaget nogen instruktion og derfor
heller ikke vidste, om en sådan situation overhovedet ville kunne opstå, men jeg måtte dog
sige, at et militært sammenstød dog kun kunne føre til en katastrofe for Danmark. Dan
mark havde hidtil klogeligt altid vist forståelse for vore nødvendige militære forholdsregler,
og jeg håbede, at dette også ville være tilfældet i fremtiden.

Det gjorde stærkt indtryk på ministeren, og han vil efter min mening i aften på
ministermødet gøre sin indflydelse gældende i den retning, at den danske regering, såfremt
det skulle blive nødvendigt at stille militære krav, i sidste instans giver efter for disse under
protest, men uden at yde militær modstand.

Renthe-Fink.
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88.
Statssekretær W oermanns referat af telefonsamtale med kaptajn Neubauer

angående danske fyrskibes rapportering af tyske krigsskibe.

8. april 1940.

Berlin, den 8. april 1940.

Kaptajn Neubauer fra OKM meddelte i dag kl. 16 telefonisk følgende:
De danske fyrskibe i de til Danmark grænsende farvande havde som bekendt lige

til ind i september pr. radio givet melding om ethvert forbisejlende krigsfartøj. Efter tysk
indsigelse var denne virksomhed siden september blevet indstillet. Meldingerne havde
ganske vist været holdt i kodesprog, men i en kode, der havde været let at tyde. Siden tidlig
i morges var nu disse radiotelegrafiske meldinger påny blevet genoptaget. OKM havde, da
sagen hastede, anmodet marineattacheen i København direkte om at forelægge denne for
de derværende kompetente marinemyndigheder. Man henstiller, at denne demarche un
derstøttes af et diplomatisk skridt.

Savidt OKMs meddelelser.
Herfra er intet foranlediget.

sign. Woermann

89.
Referat angående den tyske rigsregerings syn på det nordslesvigske spørgsmål

i lys af den tyske besættelse af Danmark.

9. april 1940.

Berlin, den 9. april 1940.
Referat

Med henblik på vor indmarch i Danmark har jeg med Oberfiihrer Behrends indgå
ende drøftet de forholdsregler, der skal iagttages overfor vor folkegruppe i Nordslesvig
og de med denne i forbindelse stående kontorer i Tyskland. J eg meddelte ham følgende som
vort standpunkt:

1. Vi har i memorandummet tilsikret Danmark territorial ukrænkelighed. Grænse
spørgsmålet må derfor ikke bringes på tale af folkegruppen. Ytringer som de, folkegruppens
fører, folketingsmand Møller, for nylig offentlig fremkom med, må ubetinget undgås.

2. Et gnidningsløst forløb af besættelsen uden større episoder er, allerede af hensyn
til verdenspressen (især USA) vigtigt. Derfor ingen provokationer, intet triumfskrigeri
samt korrekt opførsel overfor de danske myndigheder.

3. Overfor det tyske militær hjertelig optræden uden antidansk brod. Ingen
demonstrative broderskabsfester.

4. Varetagelsen af den tyske folkegruppes interesser fra rigets side fortsættes som
hidtil i diskret form.

Oberfiihrer Behrends bifaldt disse retningslinier og vil eftertrykkelig indskærpe
yderliggående kredse i riget, der allerede havde henvendt sig til "Volksdeutsche Mittelstelle",
samt folkegruppeledelsen disse retningslinier. Han vil også i dette øjemed en af de nærmeste
dage sende sin referent Riemann til Nordslesvig. J eg har iøvrigt også talt indgående med
denne.

I rigsindenrigsministeriet (RR Essen) har jeg foranlediget, at tilsvarende instruk
tioner tilstilles vore myndigheder i Slesvig, og at uberettigede indgreb eller overskridelser
af grænsen til Nordslesvig forhindres.

Lorenz.
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90.

Uddrag af referat af rigsudenrigsminister v. Ribbentrops konference med
repræsentanter for den udenlandske presse 9. april 1940 kl. H.

9. april 1940.

Protokol over morgenkonferencen med de udenlandske presserepræsentanter
den 9. april 1940 kl. 11.

Berlin, den 9. april 1940.

Forsædet førte rigsudenrigsminister von Ribbentrop.

1. (VLR Dr. Schmidt) : Hr. rigsudenrigsministeren vil afgive en erklæring overfor Dem
i anledning af de store begivenheder, som tager deres begyndelse i dag. Må jeg imidlertid
oplæse for Dem grundlaget for denne erklæring, nemlig den note, som den tyske rigsrege
ring i morges har tilsendt den norske og den danske regering.

Den tyske rigsregering har i morges gennem de tyske gesandtskaber i København og
Oslo ladet overrække den norske og den danske regering følgende memorandum: ...1)

2. Rigsudenrigsminister von Ribbentrop:

;\iine herrer! Jeg har overdraget hr. gehejmeråd dr, Schmidt at oplæse for Dem
den note, som i formiddags blev overrakt i København og i Oslo til den danske og til den
norske regering. Denne note eller memorandum giver Dem et omfattende indblik i de
tanker, som har fået rigsregeringen til at foretage dette skridt. Der er i denne note gjort
udførligt rede for vort standpunkt. Jeg ville nu blot dertil føje nogle få ord. Gårsdagens en
gelsk-franske krænkelse af den norske neutralitet betyder den mest flagrante rets- og neu
tralitetskrænkelse, som man i det hele taget kan tænke sig. Den slutter sig værdigt til
rækken af utallige lignende engelske neutralitetskrænkelser, lige fra den engelske flådes
beskydning af København i året 1807 og indtil den dag i dag. Englands og Frankrigs ind
trængen på norsk højhedsområde kom ikke overraskende for rigsregeringen. Som De har
hørt af rigsregeringens note til den norske og den danske regering, er det Englands og
Frankrigs mål at afskære Tyskland fra dets nordlige malmtilførsler og etablere en ny krigs
skueplads i Skandinavien for at kunne angribe Tyskland i flanken nordfra. Den i går skete
indtrængen i søterritoriet ved Englands og Frankrigs mineudlægning og torpedering af
ethvert skib, der kommet for boven af en eller anden engelsk undervandsbåd, er kun den
første del af den britiske plan, som vi godt kender, og som skulle komme til udførelse i
Skandinavien. Denne plan er meget omfattende. Den anden del af denne plan skulle efter
de informationer, som rigsregeringen ligger inde med, gennemføres umiddelbart derefter.
Den bestod i besættelsen af hele Skandinavien, d. v. s. Danmark, Norge og også Sverige,
for kun ved denne besættelse af Sverige viJJe England og Frankrig være i stand til at af
skære Tyskland fra de svenske malmtilførsler. De engelsk-franske tropper skulle så ad den
hurtigste vej i Skandinavien støde frem mod syd og nordfra falde ind i Tyskland. Allerede
i nogen tid har rigsregeringen haft efterretninger om, at der over hele Norges område op
holder sig engelske og franske generalstabs- og admiralstabsofficerer for at fastslå og for
berede landgangssteder og planlægge fremmarchen mod syd.

Rigsregeringen har allerede i længere tid være orienteret om disse planer. Men det
er først nu, efter at der uden foregående advarsel er sket en indtrængen i det neutrale Norge,
at verden er kommet til fuldstændig og klar bevisthed om hele den uhyrlige kynisme og
brutalitet, hvormed England og Frankrig her i det fredelige Norden ville etablere en ny
krigsskueplads mod Tyskland.

I den engelsk-franske note af 8. april til den norske regering proklameredes der en
ny international lov, efter hvilken der tilkommer en krigsførende magt ret til at foretage en
aktion, der kan opveje en ved en ulovlig handling fra fjendens side skabt situation. Denne
tesis har vi nu gjort til vor: England har voldført Skandinavien, og på dette internationale
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retsbrud har Føreren nu givet det passende svar: "Den tyske værnemagt vil sørge for, at
der nu under denne krig ikke mere vil vise sig nogen englænder eller franskmand i Norge
og Danmark. Tyskland har dermed bevaret Skandinaviens lande og folk mod tilintetgørelse
og vil nu indtil krigens afslutning garantere for den sande neutralitet i Norden."

Jeg nærer den overbevisning, at dette skridt fra Førerens side har bevaret en fra gam
mel tid ærværdig del af Europa mod den sikre undergang og den absolutte tilintetgørelse,
som øjensynligt er vore engelske og franske fjender ganske ligegyldig.

sign. dr, Platzer,

1) Memorandum trykt bero IV A. nr. 10.

91.
Depeche fra Benthe-Fink med meddelelse om, at den danske regering

har bøjet sig under protest for de tyske krav.

9. april 1940.
Må kun behandles som hemmelig sag.

Telegram
(hemmelig chifferkode)

København, den 9. april 1940 kl. 8.34.
Ankomst den 9. april 1940 kl. 12.05.

Nr. 275 al 9. 4. OITISSIME

Til rigsudenrigsrninisteren.

Første demarche fuldbyrdet.
Danskerne har efter statsråd under kongens forsæde accepteret alle vore i noten

indeholdte krav under protest mod vor aktion. I forvejen stedfundne spredte skydninger i
København er [efter] hidtil foreliggende meldinger forløbet uden blodsudgydelse. Danskerne
bestræber sig for med fatning og korrekthed at finde sig i det uundgåelige.

Om hvad der er sket udenfor hovedstaden, foreligger endnu ingen meldinger.

Renthe-Fink,

92.
Telegram fra Renthe-Fink angående tilintetgørelse af

instruktion Sehlitter,

9. april 1940.

Må kun behandles som hemmelig sag.

Telegram
(hemmelig chifferkode)

København, den 9. april 1940 kl, 8.34.
Ankomst den 9. april 1940 kl. 12.05.

Nr. 276 al 9. 4. OITISSIME

Kun for rigsudenrigsministeren.

Instruktion Schlitter tilintetgjort.

Renthe-Fink
60
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93.
Telegram fra Rentho-Fink med referat af hans audiens hos Christian X

9. april 1940 kl. 14.
9. april 1940.

Telegram
Kobenhavn (sendt pr. telefon) 9.4. kl. 4.25.

I middags kl. 14 modtog kongen mig i min egenskab af rigets befuldmægtigede;
ministerpræsident Stodingi) var tilstede. Jeg præsenterede ved denne lejlighed generalmajor
Himer som militærbefuldmægtiget for kongen. Kongen var dybt bevæget over begiven
hederne. Han udtrykte håbet om, at det måtte komme til en god forståelse mellem den
danske befolkning og de tyske soldater. Desuden sagde kongen, at han håbede, at han
måtte beholde sin gardebataillon. Over de tyske troppers uhyre hurtighed og præcision
udtalte kongen trods sine smertelige følelser sin åbenlyse beundring. Efter audiensen modtog
dronningen os; hun udtalte ligeledes sit håb om et godt forhold mellem den danske befolk
ning og soldaterne.

Audiensen forstærkede indtrykket af, at det var kongens og regeringens bestræbelse
at fremhæve viljen til en venlig og korrekt holdning. Der kunne samtidig spores en respekt
i samtalens tone.

Renthe-Fink

l) Fejlskrift for: Stauning.

94.
Referat af telefonisk meddelelse fra den tyske gesandt i Stockholm, prins

af Wied, om forløbet af hans demarche hos den svenske regering.

9. april 1940.
Berlin, den 9. 4. 1940.

Gesandt prins af Wied meddelte kl. 10.15 telefonisk følgende fra Stockholm:
Han havde kl. 8 tysk sommertid udført sit hverv hos den svenske udenrigsminister

og overrakt en genpart af memorandum og af noten. Den svenske udenrigsminister kunne
endnu ikke på egen hånd give ham noget svar, da det svenske kabinet først samledes kl. 11
tysk sommertid.

Den svenske udenrigsminister havde stillet ham følgende spørgsmål:
l) Er der i nr. l i noten ment de allerede under forberedelse værende svenske militære

forholdsregler? Dette var vel ikke tilfældet.
(Gesandt prins af Wied tilføjede, at der i går var udstedt en kundgørelse fra forsvars
staben herom. Den tyske marineattache havde i går formiddags kl. 10 søgt oplysning
hos chefen for marineafdelingen i forsvarsministeriet, kaptajn Giron, om betydningen
af denne kundgørelse. Kaptajn Giron havde svaret, at det kun drejede sig om forholds
regler til forstærkning af eskorteringen indenfor det svenske søterritorium ved hjælpe
krigsskibe og flyvemaskiner.)

2) Kunne Tysklands indstilling overfor Sverige undergå nogen forandring som følge af
eventuelle begivenheder i Danmark og Norgej

Gesandt prins af Wied havde henvist til nr. 3 i den mundtlige meddelelse, navnlig til
den sidste sætning i dette nummer.

Gesandt prins af Wied bad om instruks med hensyn til nr. l og 2.

W [oermann].
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95.
Den tyske gesandt i Stockholm, prins af Wied, fremsender den svenske

regerings svar på hans henvendelse samme dags morgen.

9. april 1940. 9.4.40.

Gesandt prins af Wied meddeler kl. 21.00 telefonisk, at han straks efter hr. rigs
udenrigsministerens instruks havde begivet sig til det svenske udenrigsministerium
og der var blevet modtaget af udenrigsminister Giinther, som gjorde ham bekendt med
udkastet til det svenske svar, der allerede forelå i koncept. KI. 18.00 indløb den endelige
tekst i vort gesandtskab. Men prins af Wied kunne først nu få telefonforbindelse med Berlin.

Den svenske notes tekst lyder i tysk oversættelse:
Stockholm, den 9. april 1940.

Hr. gesandt!
Efter ordre fra Deres regering har De i dag overrakt mig en note, der indeholder

visse anmodninger, som Deres regering i den foreliggende situation har set sig foranlediget
til at rette til den svenske regering.

Samtidig har De meddelt, at der ikke forelå noget ønske om på nogen som helst
måde at inddrage Sverige i de militære forholdsregler, som er fundet nødvendige overfor
Danmark og Norge.

Under henvisning hertil har jeg den ære at meddele Dem følgende svar:
Den svenske regering har til hensigt at fastholde den neutralitetspolitik, som den

allerede flere gange under den nuværende krig har erklæret. Den må forbeholde sig fuld
frihed til at gribe til alle sådanne forholdsregler, der måtte skønnes nødvendige til at
opretholde og forsvare denne neutralitet.

Idet den svenske regering fremhæver denne holdning og denne handlefrihed, ønsker
den at meddele, at den ikke på nogen måde har til hensigt at gribe til forholdsregler af den
art, som omtales under punkt l i Deres note.")

Hvad angår spørgsmålet om de øvrige punkter i samme note, har den svenske rege
ring lige så lidt til hensigt at foretage noget som hejst, som eventuelt ville kunne give anled
ning til en konflikt mellem de to regeringer. Slutningsformular. sign. Christian Giinther.

1) I marginen er med håndskrift tilføjet: hvad er punkt l?

96.
Den tyske ambassadør i Rom, v. Mackensen, indberetter om forløbet af

sin henvendelse til den italienske udenrigsminister Ciano.

9. april 1940.
Må kun behandles som hemmelig sag.

Telegram
(hemmelig chifferkode)

Rom, den 9. april 1940 kl. 9.05.
Ankomst den 9. april 1940 kl. 10.20.

Nr. 652 af 9. 4.
OITISSIME.

Til rigs1ninisteren personlig.

Har lige nu kl. 6.30 morgen overrakt Ciano memorandum, kort skitseret indholdet
og tilføjet den befalede mundtlige meddelelse. Ciano påhørte med stor ro forklaringerne
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og bemærkede, at han snarere havde ventet begyndelsen på en offensiv mod Maginotlinien.
Den planlagte aktion ville vække den største opsigt og ville ved den tilsigtede besættelse
af to neutrale hovedstæder fremkalde stærk reaktion, navulig i De Forenede Stater i Amerika.
Når det drejer sig om nødvendigheden af at komme andre i forkøbet, var det i krig altid
bedre at handle end at afvente.

Ciano vil om ca, % time informere il Duce. Sammen med Ciano vil jeg kJ. 9 opsøge
denne for at overrække Førerbrevet.

Mackensen

97.
Den tyske ambassadør i Rom, v. Mackensen, indberetter, at instruktion

Tafel er tilintetgjort.

9. april 1940.

Rom, den 9. april 1940 kl. 9.05.
Ankomst den 9. april 1940 kl. 11.00.
Nr. 653 at 9. 4.

Må kun behandles som hemmelig sag.

M eget hemmeligt.

Til rigsministeren personlig.

Instruktion "Sonderkurier Tafel" tilintetgjort.

Mackenscn

98.
Den tyske ambassadør i Rom, v. Mackensen, indberetter om sin samtale

med TI Duce samme dags formiddag.

9. april 1940.

Må kun behandles som hemmelig sag.

Telegram
(hemmelig chifferkode)

Rom, den 9. 4. 1940 kl. 12.55.
Ankomst den 9. 4. 1940 kl. 14.30.

Nr. 654 at 9. 4. OITISSIMEI
Meget hemmeligtl

Til rigsministeren personlig.

Il Duce, hvem jeg kl. 9 formiddag lige nu har overrakt Førerbrevet i Palazzo Venezia
i overværelse af Ciano, og som allerede af Ciano telefonisk var underrettet om det væsentlige
indhold af memorandum, sluttede læsningen med den erklæring: "Jeg godkender denne
beslutning fra først til sidst. Det italienske folk vil godkende den nøjagtig på samme måde,
allerede fordi det er et slag mod England. Min godkendelse er ubegrænset hundredeprocents.
Det er den måde, man vinder krige på. Den, der kommer først, har ret. Hurtighed er alt.
Førerens dåd vil få vidtgående strategiske følger." Efter disse bemærkninger oversatte
il Duce brevet ord for ord for grev Ciano, ikke uden stadig at fremhæve sin fulde god-
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kendelse . Hans åbenbare opstemthed steg yderligere , da Oiano på grundlag af lige indløbne
Stefani-meldinger berettede om den allerede gennemførte modstandsløse besættelse af
København og dele af Danmark. Hverken fra danskernes eller fra nordmændenes side
kunne man vel heller, bemærkede han, have ventet modstand. Iøvrigt havde udviklingen
i de sidste dage forberedt begivenhederne godt, navnlig Kohts tale j går. Føreren havde
også valgt det rigtige tidspunkt for den rigtige beslutning. Selvfølgelig ville han svare
personligt, men bad mig sende sin tak.

Oianos spørgsmål , om memorandum ville blive offentliggjort, har jeg besvaret med,
at det havde jeg ikke fået instruks om. Han mente, at man med sikkerhed kunne regne
med offentliggørelsen.

Mackcoseo

99.
Statssekretær Woermanns referat af samtale med den italienske diplomat

Zamboni om det tyske angreb på Skandinavien.

9. april 1940.
Berlin, den 9. april 1940.

Legationsråd Z a m b o n i stillede i middags nogle spørgsmål til mig angående
aktionen i Norge og Danmark:

l) Han spurgte, om Norge havde erklæret krig. Jeg har benægtet dette og har gjort
ham bekendt med den norske udenrigsministers svar af i morges på vor gesandts henven
delse ("Vi bøjer os ikke frivilligt, kampen er allerede i gang").

2) Jeg har bekræftet, at den norske gesandt i dag er blevet modtaget af hr. rigs
udenrigsministeren, og har tilføjet, at jeg ikke kunne sige noget om indholdet af samtalen.

3) Hr. Zamboni spurgte, om det var vor tesis, at vi havde fuldstændigt frie hænder
overfor alle neutrale lande, når vore krigsmodstandere havde krænket et bestemt lands
neutralitet, f. eks. Norges. Jeg har svaret, at en sådan tesis ikke var blevet opstillet.

Woennann

100.
Telegram fra den tyske ambassadør i Moskva, v. SchuIenburg, med meddelelse
om, at han har modtaget ordre og vil opsøge udenrigskommissær Molotov.

9. april 1940.

Må kun behandles som hemmelig sag.

Telegram
(hemmelig chifferkode)

Moskva, den 9. april 1940 kl. 12.30.
Ankomst den 9. april 1940 kl. 12.30.
Nr. 648 af 9. 4. OITISSIME.

Udelukkende til ltr. rigsministeren personlig.

Saucken overgav mig i dag kl. 7 tysk sommertid forseglet ordre og sin egen instruks.
Har tilintetgjort instruksen. Jeg vil gøre alt for straks at få hr. Molotov i tale.

Schulenbnrg
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101.
Meddelelse fra den tyske ambassadør i Moskva, v. Schulenburg, at han har

overbragt udenrigskommissær Molotov meddelelse om den tyske aktion.

9. april 1940.
Må kun behandles som hemmelig sag.

Moskva, den 9. april 1940 kl. 17.50.
Ankomst: 9. april 1940 kl . 21.30.
Nr. 653 af 9. 4. GITISSIME.

Telegram
(hemmelig chifferkode)

Hemmeligt.

Til hr. rigsudenrigsministeren personlig.

Efter instruks af 7.4. (overbragt af Saucken) og i tilslutning til telegram af 9. nr. 648.
Har i dag kl. 10,30 M.E.T. udført instruksen hos Molotov. Molotov erklærede, at

Sovjetregeringen havde forståelse for de Tyskland påtvungne forholdsregler. Englænderne
var utvivlsomt gået altfor vidt, idet de fuldstændigt havde sat sig ud over neutrale staters
rettigheder. Tilsidst sagde Molotov ordret: "Vi ønsker Tyskland al mulig succes med dets
forsvarsforanstaltninger."

Schulenburg

102.
Telegram til de tyske gesandtskaber i Madrid, Tokio og Budapest med
ordre om at give de respektive udenrigsministre meddelelse om den

tyske aktion i Skandinavien.
9. april 1940.

Genpart.

1) Diplogerrna Madrid nr. 461.
2) Diplogerma Toldo nr. 315.
3) Diplogerma Budapest nr . 306.

Chiffertelegram.
(hemmelig chifferkode).

RAM 124.
Berlin, den 9. april 1940.

Jeg lader Dem med særligt åbent telegram tilgå ordlyden af et memorandum. som
den 9. april blev overrakt' af vore gesandter i Oslo og København til de derværende
regeringer.

J eg beder Dem overrække dette memorandum til den derværende udenrigsminister
personlig og desuden som supplement til indholdet af dette memorandum forklare følgende
mundtlig. Vi havde absolut pålidelige efterretninger om, at et fremstød af engelsk-franske
stridskræfter mod de skandinaviske kyster var umiddelbart forestående. M denne grund
havde vi måttet handle ufortøvet. Vor aktion er en ren sikkerhedsforanstaltning, men vil
nødvendiggøre besættelsen af strategisk vigtige punkter i Norge og Danmark, derunder
også af de to hovedstæder. Aktionen ville blive udført med så stærke militære kræfter, at
vi ikke ventede nogen som helst større modstand, og at vi, hvis den alligevel skulle finde
sted, uden besvær ville kunne bryde den. I betragtning af vort venskabelige forhold vil
jeg ikke undlade at give den derværende udenrigsminister meddelelse om denne begivenhed,

Ribbentrop
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103.

Telegram fra den tyske minister i Budapest, Strachwitz, indeholdende meddelelse

om hans samtale med den ungarske udenrigsminister.

9. april 1940.

Telegram
(hemmelig chifferkode).

Budapest, den 9. april 1940 kl. 21.39.
Indløbet den 10. april 1940 kl. 3.45.

Nr. 211 af 9. 4.
Svar på 306 (RAM 124) af 9. april.

Udenrigsministeren, hvem jeg efter instruks overgav memorandum og mundtlig
gav supplerende forklaringer, bad mig sende rigsregeringen den ungarske regerings tak her
for. Han kommer lige fra ministerrådet og kunne forsikre mig, at den ungarske regering
havde fuld forståelse for den tyske aktion. Efter hans opfattelse var Tyskland fuldt beret
tiget til at møde flagrant engelsk retsbrud på denne måde, navnlig da dette retsbrud af den
engelske regering officielt var bekendtgjort som sådant og af den norske regering gennem
dens protest blev bekræftet som et sådant.

Strachwitz

104.

Telegram fra den tyske ambassadør i Washington, Thomsen, hvori han

giver meddelelse om den amerikanske presses reaktioner på det tyske

angreb på Skandinavien.

9. april 1940.

Telegram
(hemmelig chifferkode).

Washington, den 9. april 1940 kl. 13.30.
Ankomst den 10. april 1940 kl. 00.30.

Nr . 590 af 9. 4. CITISSIME.

Amerikansk offentlig mening og åbenbart også amerikansk regering er blevet
fuldstændig overrasket af beskyttelsesaktionen for Danmark og Norge. Amerikanske presse
bringer kun nyeste efterretninger om militære udvikling i Skandinavien. I sin egen tagen
stilling indskrænker den sig indtil videre til politiske og folkeretlige betragtninger over de
allieredes aktion på det norske søterritorium, hvorved amerikansk presse, særlig på basis af
meldingerne fra Tyskland og den norske regerings protest, indrømmer, at de allierede har
gjort sig skyldige i et flagrant brud på folkeretten. I betragtning af sin pro-allierede indstil
ling forsøger amerikansk presse at undskylde det allierede brud på folkeretten med tysk
søkrigsførelses metoder.
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Som ovenfor omtalt bringes nyeste militære udvikling kun i form af telegrammer.
Politisk velunderrettede amerikanske radio-kommentatorer, der åbenbart går ud fra, at
heller ikke dette chock væsentlig vil ændre amerikansk neutralitetspolitik, beskæftiger sig
derimod med de forestående skridt til evakuering af amerikanske statsborgere i Skandina
vien samt med planer om, på grundlag af den amerikanske neutra1itetslov, at trække
amerikansk skibsfart ud af kampzonen og holde den borte derfra.

Roosevelt og Hull vender i dagens løb hjem fra weekendrejse, vil sikkert afgive sæd
vanlige generelle erklæringer, hvorefter amerikansk regering fordømmer udvidelsen af krigs
handlinger til neutrale lande.

At den italienske presse støtter os, gør her god virkning.

Thomsen

105.
Telegram fra den tyske ambassadør i Washington, Thomsen, hvori han giver
supplerende underretning om den amerikanske generalstabs reaktion på

meddelelsen om det tyske angreb på Skandinavien.

9. april 1940.

Telegram
(hemmelig chifferkode).

Washington, den 9. april 1940 kl. 18.29.
Ankomst: den IO. april 1940 kl. 5.45 .

Nr. 594 af 9. 4. GITISSHfE. Hemmeligt!

Til chefen for generalstaben og luftattacMgl'uppen og for OKW Ausland.

Besøg hos den amerikanske generalstab efter modtagelsen af de vigtigste efterret
ninger tirsdag morgen og diskussion om situationen gav til resultat bemærkelsesværdig
indsigtsfuld og saglig bedømmelse, som viste forståelse for det tyske standpunkt. Tyske
udenrigsministers erklæringer vakte stor opmærksomhed. Man talte navnlig med største
forståelse om, at det var nødvendigt for Tyskland at sikre malmtilførslen. England ramtes
hårdt ved at afskæres fra malm og træ. Påny varmeste beundring for tysk værnemagts
præstationer. Under en konference mellem førende generalstabsofficerer og mig om Eng
lands fremtidige forholdsregler viste det sig tydeligt, at man endnu ingen efterretninger
har om de i herværende presse bombastisk bebudede modaktioner fra de allierede. Man drøf
tede, om englænderne påtænker at besætte Island og dermed kunne berøre den vestlige halv
kugles problemer. Overhovedet var der ringe sympati for England. Meget roligt overvejede
man, hvor meget krigsskuepladsens geografiske beliggenhed havde forandret sig til Tysk
lands fordel og hvilke muligheder der forelå for at føre det afgørende stød mod selve de
britiske øer.

I den amerikanske generalstab træffes ingen forebyggende forholdsregler til hjælpe
aktion overfor England i et sådant tilfælde. Der er intet at ændre i min indberetning, at
alle foranstaltninger med hensyn til krig og militærpolitik tager sigte på forsvaret af den
vestlige halvkugle, og at militærets og industriens forberedelser indtil nu ikke tager sigte
på en indbringen i krigen på Englands side.

Udbeder mig om muligt efterretninger, der gennem generalstaben kan gives til her
værende bestemmende myndighed, da enhver god orientering gennem mig styrker meget
vigtige forbindelser og giver mig mulighed for at bekæmpe de allieredes propaganda inden
for hærledelsen. . ..

Thomsen
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106.
Telegram fra den tyske ambassadør i Washington, Thomsen, hvori han med

deler, at det tyske memorandum til den danske og norske regering er overrakt

den amerikanske regering.

9. april 1940.

Telegram
(hemmelig chifierkode).

Washington, den 9. april 1940 kl. 5.15P
Ankomst: den 10. april 1940 kl. 3.45. Svar på telegram 355 (RAM 123) af 9. 4.

Nr. 595 af 9. 4. GITO.

Efter instruks er genpart af memorandum til den danske og den norske regering
med verbalnote blevet notificeret State Departement.

Thomsen

107.
Telegram fra den tyske ambassadør i Washington, Thomsen, hvori han giver

supplerende underretning om den amerikanske reaktion ved meddelelsen om

det tyske angreb på Skandinavien.

9. april 1940.

Telegram
(hemmelig chifierkode).

Washington, den 9. april 1940.
Ankomst: den 10. april 1940 kl. 10.10.

Nr. 599 af 9. april 1940.

Udenrigsministeriet, Berlin.

Amerikansk kongrespresses reaktion overfor Skandinavien-udviklingen er forholds
vis rolig og kulminerer med få undtagelser i kommentarer, at Amerika har mere grund end
nogensinde til at holde sig udenfor konflikten og vogte sig for hysterisk ophidselse. United
Press resumerer den samlede reaktion i senatet derhen, at "Senatorerne ikke tror, at de
nye tyske krigshandlinger vil opflamme den offentlige mening i Amerika til amerikansk
indtræden i Europakrigen". Både blandt republikanere og demokrater mangler der ikke
stemmer, der peger på Englands skyld i udviklingen. Senatorerne Gillette og George
betegner den tyske besættelse som modaktion mod britisk blokade og neutralitetskræn
kelse af Norge. Senator Conally erklærede: "Invasionen vil naturligvis ophidse USAs
befolkning, men fredsviljen er for stærk til, at den ville lade sig inddrage i krig". Isola
tionistisk senator Capper erklærede: "Denne udvikling styrker min tro på, at det er vigti
gere end nogensinde, at vi holder os udenfor krigen. Vi må ikke lade os trække med ind i
den under nogen omstændigheder, ligegyldigt på hvilken side vor sympati ligger." Senator
Thomas kommenterede: "Det amerikanske folk har fået for mange rystelser af lignende art
61
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til at lade sig skræmme af invasionen til at deltage i en krig. " Repræsentanterne Knute Hill
og Knutsen, begge af norsk afstamning, angreb Hitler skarpt, men begge kræver oprethol
delse af USAs neutralitet. Isolationistisk senator Shipstead Norge (sic!) kalder de allierede
og Tyskland for internationale gangstere, som begge krænker folkeretten, men peger på,
at England ved mineudlægning fremkaldte krisen. De mest hadefulde kommentarer kommer
som sædvanlig fra senatorerne King og Pepper. King erklærede: "Hitler og Stalin vil ikke
blot ødelægge ethvert spor af europæisk demokrati, men også de nationer, i hvilke kristelig
religion finder udtryk. Tysklands invasion vil vække alle amerikaneres sympatier, der er
bekymrede for demokratiet, og vil styrke de befolkningskredse, der ikke vil indvikles i kri
gen." Senator Pepper kommenterede: "Det er ganske simpelt et nyt skridt i Hitlerismens
fortsatte march mod enhver mulig erobring. Der har i den nyere tid aldrig været en sådan
trusel mod verdenssikkerheden som Hitler. Den bringer simpelthen krigsskyggen og ero
bring med magt nærmere kysterne af alle fredelige lande i verden, indbefattet vort eget land.
En gal hund er sluppet løs i verden, og enhver kan blive bidt." Forskellige kongresmedlemmer
kommenterede, at Tyskland åbenbart kun havde grebet den britiske neutralitetskrænkelse
som det længselsfuldt ventede påskud til at benyttet Norges kyst som flåde- og flyvemaskine
basis mod England.

Thomsen

108.

Fortrolig rapport fra gruppefører Likus angående reaktionen indenfor

udenlandske presse- og diplomatkredse i Berlin på meddelelsen om det

tyske angreb på Skandinavien.

9. april 1940.

Har været forelagt hr. rigsudenrigsministeren. Berlin, den 9. april 1940.

Fortrolig indberetning.

Offentliggørelsen af den tyske erklæring angående den tyske besættelse af Norge og
Danmark har i dag gjort vældigt indtryk på de udenlandske kredse i Berlin. Man er blevet
fuldstændig overrasket af denne udvikling. Efter pålidelige iagttagelser har man heller ikke
haft mindste anelse herom i det norske gesandtskab, der så sent som i går sagde til skan
dinaviske journalister, at der ganske vist ved Englands aktion var opstået en meget alvor
lig situation, men at man i Oslo ikke ventede nogen udvidelse af konflikten. Det danske
gesandtskab har været mindre tillidsfuldt. Alligevel blev det der i går eftermiddags sagt til
repræsentanter for københavnske blade, at man under indtrykket af den engelske aktion
mod Norge måtte regne med en tysk besættelse som en mulighed.

M den danske gesandt er det i dag blevet meddelt et medlem af det svenske gesandt
skab, at man tidligt havde fået nys om forberedelserne til de tyske troppebevægelser i
0stersøområdet. Også de tyske transportskibes afsejling var om mandagen blevet obser
veret af København. Men netop denne kendsgerning havde beroliget regeringen i Køben
havn, fordi man troede, at Tyskland kun ad søvejen ville foretage det fremstød mod Norge,
som man sikkert måtte regne med. Iøvrigt, således forsikres det af den danske gesandt, var
gesandtskabet hidtil ikke blevet berørt .af begivenhederne. I dets stilling overfor de tyske
myndigheder var der ikke sket nogen forandring. Den danske gesandt lægger iøvrigt ikke
skjul på sin store skuffelse over den udvikling, som har ført til besættelsen af hans land,
eftersom man i København nbetinget havde stolet på gyldigheden af ikke-angrebspagten
med det tyske rige.
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Andre danske diplomater erklærer, at de tyske troppers besættelse betød et sammen
brud for kabinettet Stauning-Munchs neutralitetspolitik. Både Stauning og Munch havde
stillet sig absolut afvisende overfor enhver alliancepolitik mellem de skandinaviske lande
under henvisning til, at et nordisk militærforbund måtte bringe Danmarks neutralitet i fare.
Nu var Danmark alligevel blevet besat militært af Tyskland. Man kritiserer Danmarks
uheroiske og pacifistiske politik i de seneste år .

Nordmænd og danskere er i dag meget dybt deprimerede. Det danske afkald på
militær modstand bliver i danske kredse ikke billiget af alle. Man nærer frygt for Danmarks
fremtid. De højtidelige tyske erklæringer af i dag har ganske vist øjensynligt virket bero
ligende. Men danske diplomater og journalister er alligevel bekymrede, fordi det ikke
lader sig forudsige, hvorledes det tyske besættelsesstyre vil virke i praksis. Danske journa
lister håber, at det snarest igen vil blive muligt for dem at genoptage deres korrespondent
virksomhed for deres københavnske blade, for at der gennem referater fra Berlin kan øves
en oplysende og beroligende virkning i den danske presse. De håber alle på, at telefon
forbindelsen for pressesamtaler til København så snart som muligt igen må blive åbnet.

Overordentlig negativ og fjendtlig er reaktionen i amerikanske diplomat- og jour
nalistkredse. En amerikansk journalist har i morges demonstrativt afbrudt forhandlingerne
om køb af et automobil, just som de var ved at blive afsluttet, med den bemærkning, at han
sikkert ikke mere ville blive længe i Tyskland. Amerikanerne ville sikkert før eller senere
forlade Tyskland. Ved en sammenkomst i middags med amerikanske journalister i Hotel
Adlon indtog medlemmer af legationen en holdning, der hæver det over enhver tvivl, at
man ikke vil føle den mindste forståelse for motiverne til de tyske forholdsregler. Reaktio
nen hos amerikanerne er åbenbart stor, fordi de endnu mere end andre diplomatkredse er
blevet absolut overraskede ved den hurtige tyske aktion mod Norge og Danmark.

I hollandske og belgiske diplomat- og journalistkredse er man i dag ligeledes depri
meret over udviklingen. Navnlig hollænderne udtaler sig ofte i den retning, at man efter det
sidste døgns erfaringer i længden næppe kan regne med opretholdelsen af den belgiske og
hollandske neutralitet. En hollandsk diplomat har i så henseende udspredt en udtalelse,
der skal hidrøre fra den amerikanske gesandt i Haag, om, at Roosevelt i tilfælele af et tysk
angreb på Holland ville gribe ind i den europæiske krig, selv før afslutningen af præsident
valget.

I den belgiske ambassade deler man elen hollandske bekymring for, hvorledes det i
fremtiden skal gå meel de to landes nentrale stilling. Dog frygter man i denne ambassade
mere en intervention fra engelsk og fransk end fra tysk side. I spænding afventer man de
nærmeste dages udvikling, da den vil vise, om man vestfra vil forsøge at øve tryk. Den bel
giske ambassadør, der først i går er vendt tilbage fra en diplomatkonference i Bryssel, er
forsåvidt tillidsfuldt stemt, som han efter sine seneste indtryk i Bryssel er overbevist om,
at kongen og kabinettet er fast besluttet på under alle omstændigheder at fortsætte og for
svare neutralitetskursen.

Ikke blot i belgiske og hollandske, men også i andre fremmede diplomatkredse indrøm
mes det, at den engelske holdning har provokeret og moralsk og politisk begunstiget det
tyske slag. Man bemærker, at rigsudenrigsministeren i sin erklæring overfor den uden
landske presse virkningsfuldt og behændigt har opstillet de argumenter, hvorved det fast
slås, at Englands aktion havde været anledningen til de tyske operationer. England havde
skabt et farligt præcedens og provokeret det tyske modstød.

I spænding afventer man i alle udenlandske kredse i Berlin Englands militære reak
tion og den politiske reaktion i De Forenede Stater. Man venter, at de britiske stridskræfter
skal løbe ud. Danskerne er overbeviste om, at det danske folk i fuldkommen disciplin vil
tolerere den tyske besættelse. Man regner med, at Stauning og Munch fuldkommen loyalt
vil samarbejde med tyskerne, eftersom en sådan holdning nødvendigvis må blive konse
kvensen af den nuværende danske regerings hidtidige politik overfor Tyskland.

L [ilmsJ.
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109.
Fortrolig rapport fra gruppefører Likus angående reaktionen indenfor
udenlandske presse- og diplomatkredse i Berlin i anledning af det

tyske angreb på Skandinavien.

10. april 1940.

Har været forelagt hr. rigaudenrigsministeren.
Berlin, den 10. april 1940.

Fortrolig indberetning.

Også i dag beherskes de udenlandske kredse i Berlin i uformindsket grad af det stærke
indtryk af den tyske aktion i Norden. Den svage reaktion i England og Frankrig har skuffet
den del af de fremmede diplomater og journalister, der har ventet en energisk militærak
tion af engelske sø- og luftstridskræfter i Nordsøområdet.

Denne skuffelse viser sig navnlig også hos de diplomatiske medlemmer af den ameri
kanske ambassade, medens militærattacheen efter amerikanske journalisters udsagn er
af den opfattelse, at England som følge af overrumplingen foreløbig ikke skulle have nogen
alvorlig chance for at angribe den nye tyske stilling i Skandinavien. Luftvåbnet havde i
denne krig opnået for stor betydning til, at dets virkning skulle kunne overses af den en
gelske generalstab. Uden en meget omfattende forberedelse ville de værdifuldeste enheder
af den engelske krigsflåde i det højeste på farlig måde blive udsat for tyske luftangreb.

Den amerikanske militærattache deler for resten, som det fremgår af forskellige ud
talelser, med andre fremmede militærattacheer en ubegrænset beundring for den tyske
generalstabs nye præcisionsarbejde ved besættelsen af Norge og Danmark. Denne præsta
tion bliver i dag i samtaler i udenlandske kredse i Berlin vurderet højere end i går, da man
endnu beherskedes altfor stærkt af den politiske chokvirkning, der fremkaldtes af Tysk
lands hurtige handlemåde.

Tysklands militære kraft har nu gjort et så meget stærkere indtryk på de fremmede
militærattacheer, som de først tirsdag morgen er vendt tilbage fra en inspektionsrejse ved
vestvolden. De påstår ganske vist ofte, at tyskerne har vist dem mindre, end man havde
ventet. Men det, man har set, har øjensynligt været nok til at give dem det stærkeste indtryk
af det tyske forsvarsberedskab. I denne forbindelse skal det også konstateres, at de frem
mede militærattacheer halvt ironisk og halvt for alvor udtaler overbevisningen om, at det
var med vilje, man i forrige uge havde skaffet dem bort fra Berlin, for at Tysklands militære
forberedelser til fremstødet ind på det skandinaviske område skulle undgå deres opmærk
somhed. Sarkastisk konstaterer man, at også denne aktion fra den tyske generalstabs side
var lykkedes.

I det norske gesandtskab hersker endnu i formiddags stor usikkerhed, fordi der,
som det siges af norske diplomater til andre medlemmer af det diplomatiske korps, ikke
er nogen pålidelig forbindelse med regeringen i Norge. Overfor hr. Quisling, der efter mel
dinger fra det tyske nyhedsbureau skal have dannet en ny regering, stiller man sig skarpt
afvisende. Norske diplomater betegner i samtaler med andre udenlandske missionschefer
denne mand som de tyske besættelsesmyndigheders kreatur. Man forsikrer, at kongen aldrig
ville betro denne mand at danne regering, og at det norske folk så godt som enstemmigt
ville forkaste ham. r det diplomatiske korps betegnes på basis af denne oplysning Quisling
som den norske Kuusinen.

For resten har udenlandske iagttagere imidlertid fået indtryk af, at stemningen både
i den norske og i den danske legation er blevet roligere. Dertil har åbenbart, efter hvad man
mener, tyskernes hidtil korrekte optræden bidraget. I danske diplomat- og journalistkredse
vedvarer misstemningen mod Stauning-Munch, især hos dem, som ikke har noget særlig
positivt forhold til Tyskland. De havde åbenbart ventet en mere intransigent holdning hos
den nuværende danske regering overfor den tyske besættelse.

r de sydøsteuropæiske landes missioner - bortset fra det ungarske og til en vis grad
også fra det jugoslaviske gesandtskab - er øjensynlig forskrækkelsen efter det tyske slag
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i Norden større end beundringen. Diplomaterne fra disse missioner er ganske vist øjensyn
ligt yderst forsigtige med at lægge deres stemning for dagen, men som det også fremgår af
skildringer af journalisterne fra disse lande, er man på ingen måde begejstret over den
tyske holdning.

I den italienske ambassade forsvares den tyske holdning overfor andre medlemmer
af det diplomatiske korps. Der får England skylden for selv at have provokeret udviklingen
i Norden. I dag endnu mere end i går hævdes i det hele taget i fremmede diplomat- og jour
nalistkredse den mening, at England ikke blot har lidt et alvorligt nederlag, men at det
ved sin planløse politik ligefrem skulle have lettet og hjulpet tyskerne til at udvide deres
magtbasis mod nord. Den kritiske stemning overfor England er uanset stemningerne
overfor Tyskland i de udenlandske kredse i Berlin vokset som følge af de sidste dages begi
venheder.

L [ikusJ.

110.
Fortrolig rapport fra gruppefører Likus angående en gruppe udenlandske

pressefolks besøg i Danmark efter okkupationen.

13. april 1940.

Har været forelagt hr. rigsudenrigsministeren. Berlin, den 13. april 1940.

Fortrolig indberetning.

Det besøg, som en gruppe udenlandske korrespondenter i Berlin under ledelse af
hr. dr. Rasche fra udenrigsministeriets presseafdeling har aflagt i Danmark, har haft stor
virkning. I besøget deltog navnlig de vigtigste amerikanske journalister, som gerne tog
med, fordi de fra deres hjemlige redaktioner stadig fik forespørgsler om situationen i Norden.
Deres beretninger er derfor blevet modtaget med så meget større interesse, som de køben
havnske repræsentanter for de amerikanske agenturer og aviser efter besættelsen ikke mere
kunne få deres samtaler ført igennem.

Deltagerne i rejsen er, hvad der fremgår af personlige samtaler med dem, meget til
fredse med deres indtryk og iagttagelser. De udtaler deres tilfredshed med, at de ikke blot
hos tyskerne i København havde fået en god modtagelse, men især over, at de med den
størst mulige frihed kunne indsamle deres informationer i København.

De fremmede journalister er forbavsede over det gnidningsløse samarbejde mellem
tyske og danske, samt over den atmosfære af loyalitet, der hersker mellem begge par
ter. Navnlig amerikanerne indrømmer, at de havde haft helt andre forestillinger, og at de var
forundrede over den danske befolknings venlige holdning overfor de tyske soldater. Et
stærkt indtryk på udlændingene gjorde den tyske øverstbefalende i Danmark, general
Kaupisch's personlighed. Hans udtalelser har virket overbevisende. Det tyske militærs
velmenende indstilling er blevet tydelig for udlændingene, der også af danske fra de mest
forskellige befolkningslag fik bekræftelse på, at den tyske soldat i Danmark allerede havde
gjort moralske erobringer, efter at befolkningen var kommet sig efter den første forskræk
kelse over tyskernes pludselige invasion.

Det kan slås fast, at de fremmede korrespondenter ved denne rejse har fået et helt
andet billede af de virkelige forhold, end de hidtil havde haft under indflydelse af den
engelske radiopropaganda. Lochner mente, at der ikke kunne være gjort en bedre propa
.ganda for retfærdiggørelsen af den tyske aktion i Danmark end arrangementet af denne
rejse og måden, hvorpå den blev gennemført. Deuel fra "Chicago Daily News" sagde til
en af de andre fremmede korrespondenter, at rigsudenrigsministeren ved at foranledige
denne rejse til Danmark havde lavet den engelske propaganda en slem streg i regningen.
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For når de skulle holde sig til sandheden, måtte de amerikanske journalister i deres beret
ninger dementere netop alt det, som radio og presse i England hidtil havde udspredt om
situationen i Danmark.

På dr. Rasches initiativ blev der på den anden inspektionsdag aflagt et besøg ved
Kattegatkysten. Det vrimlede med rygter i København - utvivlsomt sat i omløb af den
engelske propagandatjeneste - om, at de tyske søstridskræfter i Kattegat havde lidt
følelige tab i et alvorligt søslag. I spænding tog journalisterne til nordkysten af Sjælland
for at konstatere sporene af denne store søtræfning. De så intet, og de hørte intet. I tvangfri
samtaler med snesevis af danske fiskere og landmænd kunne de blot erfare , at ingen af eg
nens beboere havde hørt det mindste til en sådan søtræfning. Et heldigt tilfælde ville, at
man i en kro, hvor man indtog en forfriskning, lyttede til den engelske radio lige efter, at
man havde udspurgt de stedlige danske. Radioen berettede om den vældige engelske sejr
i Kattegat og påstod, at et tysk ammunitionsskib den foregående nat skulle være sprængt
i luften med en frygtelig detonation. Denne meddelelse blev påhørt med et tvunget eller
et ironisk smil af de fremmede korrespondenter, alt efter den enkeltes indstilling.

Den tyske soldats opførsel i Danmark har, når alt kommer til alt, også bidraget til
kendeligt at gøre indtryk på udlændingene. Mange af dem indrømmede åbent, at det måske
havde været den mest virkningsfulde rejse, de i den sidste tid havde været med til.

L[ikus].

III.
Statssekretær W oermanns referat af en samtale med den jugoslaviske minister

i Berlin om den tyske aktion i Skandinavien.

10. april 1940.
Berlin, den 10. april 1940.

Den jugoslaviske gesandt udtalte sig i dag forstående overfor begivenhederne i Dan
mark og Norge. Han spurgte om, hvorledes vor aktion var blevet optaget i Moskva og Rom.
Jeg har sagt ham, at både Molotov og il Duce efter vore ambassadørers indberetninger havde
vist den fuldeste forståelse.

sign. Woermann.

112.
Telegram fra den tyske minister i Stockholm, prins af Wied, med referat af
hans forhandlinger med udenrigsminister Giinther i løbet af 9. april 1940.

10. april 1940.

Telegram
(hemmelig chifferkode).

Stockholm, den 10. april 1940 kl. 1.00.
Ankomst den 10. april 1940 kl. 7.05.
Nr. 409 af 9. 4. CITISSIMEI Må kun behandles som hemmelig sag.

Hemmeligholdes!

I henhold til telegram af 9. nr. 278 (RAM 128) og rigsudenrigsministerens ordre af
7. d. m. og under henvisning til to telefoniske meldinger til ministerkontoret i morges.

Svensk udenrigsminister modtog mig i morges kl. 5 lokal tid. Overfor min i hen
hold til punkt 2 i den citerede ordre afgivne erklæring viste han særlig interesse for ga
rantien for, at svensk territorium eller søterritorium under ingen omstændigheder berøres
af tyske forholdsregler. Kl. 7 lokal tid udførte jeg ligeledes personlig hos udenrigsminister
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Gunther ordrens punkt 3 i henhold til modtagen instruks. GUnther erklærede, at han ikke
på egen hånd kunne give noget svar; det svenske kabinet skulle samles kl. 10.

Til punkt l i den overrakte note udtalte han , at han antog, at der vel ikke var ment
allerede under forberedelse værende svenske militære forholdsregler (marineattacheen har
den 8.4. kl. 10 spurgt chefen for marineledelsen i forsvarsministeriet 'om betydningen af
forsvarsstabens kundgørelse af 8.4. Svaret lød, at det drejede sig om forstærkning af eskorte
ringen indenfor svensk søterritorium med hjælpekrigsskibe og flyvemaskiner).

Endvidere spurgte GUnther, om Tysklands stilling til Sverige kunne undergå nogen
forandring som følge af eventuelle begivenheder i Danmark og Norge. Jeg henviste til min
mundtlige meddelelse i henhold til punkt 3, sidste sætning i ordren af 7. april.

Efter telefonisk instruks fra rigsudenrigsministeren af i eftermiddags opsøgte jeg
GUnther kl. 17 lokal tid for at modtage den svenske regerings svar på demarchen af i dag.
GUnther informerede mig om indholdet af den endnu ikke redigerede note og sendte mig
denne henad kl. 18. Noten har i oversættelse følgende ordlyd:

"Hr. gesandt, efter ordre fra Deres regering har De i dag overrakt mig en note,
der indeholder visse anmodninger, som Deres regering i den foreliggende situation har set
sig foranlediget til at stille til den svenske regering.

Samtidig har De meddelt, at der ikke forelå nogen hensigt om på nogen måde at drage
Sverige ind i de militære forholdsregler, som man har fundet fornødne overfor Danmark
og Norge.

Under henvisning hertil har jeg den ære at meddele Dem følgende svar:
Den svenske regering har til hensigt at fastholde den neutralitetspolitik, som den

allerede gentagne gange under den nuværende krig har erklæret. Den må forbeholde sig
fuld frihed til at gribe til alle sådanne forholdsregler, der skønnes nødvendige for at opret
holde og forsvare denne neutralitet.

Under fremhævelse af denne holdning og denne handlefrihed ønsker den svenske
regering at meddele, at den ikke har til hensigt at gribe til nogen som helst forholdsregler
af den art, der omtales under punkt l i Deres note. Hvad angår de øvrige punkter i samme
note, har den svenske regering lige så lidt til hensigt at foretage noget som helst, som måtte
kunne give anledning til en konflikt mellem de to regeringer .

Modtag, hr. gesandt, forsikringen om min udmærkede højagtelse.

signeret: Christian GUnther."

Ordlyd af note i genpart og oversættelse afgår i morgen med kurer-flyvemaskine.

Wied.

113.
Statssekretær Woermanns meddelelse om, at den italienske ambassade i Berlin

holdes fortsat underrettet om begivenhedernes udvikling i Skandinavien:"'"

10. april 1940.
Berlin, den 10. april 1940.

Ambassadør A t t o l i c o bad mig i går, i det han påberåbte sig et ham af rigsuden
rigsministeren telefonisk givet løfte, om stadig at holde legationsråd Zamboni underrettet
om begivenhederne i Norden.

Jeg giver derfor hr. Zamboni, der indfinder sig hos mig 2-3 gange om dagen, fort
løbende informationer.

Jeg har også fortroligt meddelt ham, at vi overfor Sverige havde udtalt visse ønsker,
der ikke refererede sig til en besættelse, og at Sverige vel indtil en vis grad forbeholdt sig sin
handlefrihed, men i realiteten havde accepteret vore ønsker.

sign. Woermann.
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114.
Renthe-Fink indberetter telegrafisk, at general v. Kaupisch er ankommet,

og udbeder sig ordre om militærattacheernes forhold til gesandten.

10. april 1940.

Telegram
(hemmelig chifferkode).

København, den 10. april 1940 kl. 13.40.
Ankomst den 10. april 1940 kl. 16.30

Nr. 280 af 10. 4. OITISSIMEI

Øverstbefalende over de tyske stridskræfter i Danmark, flyvergeneral Kaupisch,
indtruffet i dag. Dermed er den foreløbige sikring af militære interesser garanteret, til hvis
gennemførelse general Rimer blev attacheret mig. Jeg beder om instruktion, om han
dermed ophører med at være mig attacheret. (Punkt 3 i skrivelsen fra O. K. W. af 2. april).
Desuden beder jeg om bekræftelse på, at militærattacheerne stadig er underordnet mig,
selvom de for den kreds af opgaver, der er fastsat i punkt 3 i bilag 2 til ovenanførte skrivelse,
er underordnet den militære øverstbefalende. Det vil også være påkrævet, at der i stedet
for den hidtil i Stockholm residerende militærattache, generalmajor von Uthmann, bliver
attacheret gesandtskabet en ny militærattache med samme rang og sæde i København.

Renthe-Fink

115.

Telegram fra Renthe-Fink, hvori han anmoder om nærmere ordre med hensyn
til sin personlige stilling, efter at okkupationen er fuldført.

10. april 1940.

Må kun behandles som hemmelig sag.

Telegram
(hemmelig chifferkode).

København, den 10. april 1940 kl. 13.30.
Ankomst: den 10. april 1940 kl. 16.30.

s-. 281 af 10. 4. OITISSIMEI

Til rigsministeren.

Efter at de militære operationer var afsluttet, vil politiske synspunkter sikkert
være afgørende for den videre behandling af de nu opståede spørgsmål. Disse henviser
til, at den danske uafhængighed, forsåvidt dette overhovedet er foreneligt med militære
interesser, udadtil bliver bevaret. Dette er ønskeligt og muligt, efter at der for tiden hverken
foreligger nogen modstand fra den danske regerings side eller fra det danske statsoverhoveds
side. Dette forstærkede samarbejde med regering og konge gennem de hidtidige udenrigs
politiske organer må virke som propaganda i verden og i det hele taget lette samarbejdet
med danskerne.
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Det forekommer mig derfor påkrævet, at det tyske udenrigsministeriums kompetence
med hensyn til de nu i forholdet Tyskland-Danmark opstående spørgsmål bliver opretholdt
og udtrykkelig fastslås. For at muliggøre dette må

l) mit forhold til den militære øverstbefalende på forhånd ordnes på upåklagelig
måde. Jeg anmoder derfor om at blive forsynet med instruktion om, at jeg i min egenskab
af gesandt og befuldmægtiget for det tyske rige er dettes højeste repræsentant hos den
danske regering, hvoraf navnlig følger, at jeg har rang foran den militære øverstbefalende,
og at det desuden påhviler mig at introducere denne hos konge og regering.

Hvad ordningen af mit øvrige forhold til den militære øverstbefalende angår, så
er det endvidere nødvendigt, at den militære øverstbefalendes kompetence efter afslutningen
af de militære operationer kun omfatter de opgaver, der fremgår af sikringen og forsvaret
af landet, medens samtlige andre opgaver af politisk og anden ikke-militær natur udeluk
kende hører under min kompetence. I overensstemmelse hermed har overkommandoen
for værnemagten allerede udtalt sig i sine anordninger (jfr. bilag 4, stk. punkt 2, til skrivelse
fra OKW af 2. april, indgået til mig d. 7. april med instruktion); jeg anmoder også om at
blive forsynet med en instruktion af dette indhold fra udenrigsministeriets side.

Renthe-Fink.

116.

Renthe-Fink fremsender den danske regerings note indeholdende protest
mod den tyske okkupation.

10. april 1940.

Telegr.am

København, den 10. april 1940.
Ankomst, den Il. april 1940 kl. 3.40.

Nr. 286 af 10. 4.

Uden7'igsmim~steriel, Berlin.

Også til brug tor presseafdelingen og gehejmeråd von Grundherr.

Udenrigsminister Munch har i dag sendt mig følgende note: "Hr. gesandt. Den
kongelig danske regering har gjort sig bekendt med indholdet af de mig i morges af Dem
overleverede dokumenter. Den har taget til efterretning, at tyske troppers invasion på
dansk grund ikke er sket med fjendtligt sindelag, samt at den tyske rigsregering ikke har
til hensigt ved sine forholdsregler at antaste kongeriget Danmarks territoriale integritet
og politiske uafhængighed nu eller i fremtiden. Efter at have modtaget denne meddelelse
har den danske regering i den givne situation besluttet sig til at ordne forholdene her i landet
under hensyntagen til den skete besættelse. Den nedlægger dog sin alvorlige protest mod
denne krænkelse af Danmarks neutralitet. Modtag, hr. gesandt, forsikringen om min
udmærkede højagtelse. Munch."

Renthe-Fmk,

62
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117.

Afskrift af beretning om den 198. infanteridivisions landgang i Gedser og
fremrykning over Falster og Sjælland.

10. april 1940.

Afskrift!

O. U. Vordingborg, 10. 4. 40.
AFD. BUCK

Til den 198. inf. division.

Rapport om aktionen d. 9. 4. 40.

Samlingen i indskibningsornrådet forløb planmæssigt. Indskibningen på "lVIecklen
burg" (1. transport) og "Schwerin" (2. transport) skete efter forud fastsat plan til trods
for de uvante transportmidler, idet alle opdukkende vanskeligheder hurtigt blev over
vundet ved energisk bistand af stabsoberst von Webern og transportkommandantur
Schwerin.

KI. 1.00: Parole ombord på "Mecklenburg" til førerne af 1. transports enheder. Alle
deltagerne var i stor spænding; dertil kom en åbenlys, stormende begejstring,
da foretagendets Hvor og Hvorledes blev bekendtgjort.

( Md. befaling om indsatsen d. 9.4.40 se bilag. Befalingen går ud fra den
Bilag 1. \. forudsætning, at landgangen i Gedser sker uden modstand fra fjenden.v)

KI. 3.00: Msejling fra Wamemiinde.

fra KI. 4.30: Alt i fuldstændig dækning og parat til landgang. Fyrene fra Gedser bliver
stadig tydeligere. Spændingen vokser. På forskibet er stødtropperne gjort
klar til de første opgaver i land, i motorvognen ligger en deling (også stød
tropper) på gulvet. Alle motorkøretøjer er bemandet, for størstedelen fuld
stændig overdækket med presenninger for at forhindre opdagelse fra land.

KI. 5.15: sænkes landgangsbroen ganske langsomt.

KI. 5.20: Stødtropperne stormer ud fra "Mecklenburg", førervognen sætter sig i be
vægelse, ca. 30 motorer begynder at larme. Tæt bagefter førervognen kører
sikringsafdelingens motorcykler i land, langsomt følger det ene motorkøretøj
efter det andet. Og nu, da de er kommet ud på landevejen, jager motorcyk
lerne og personbilerne uden hensyn til afstande - hver enkelt fører kun med
det mål: broerne ved Vordingborg - gennem dansk land, hvor alt endnu
ligger i dyb søvn. Dem følger cyklisterne. En lang kolonne - over mange
kilometer rækker den, ofte og uregelmæssig afbrudt, overtrædende politived
tægter og militær marchorden - raser henad landevejen Gedser-København.

KI. 6.15: har de kørende sikringsafdelinger nået Masnedsund, tæt efter dem følger
vognene med staben og de forreste dele af 3. [kompagni af] 13. m[askin]
g[evær] b[a]t[ail]l[on] (motoriseret). På samme tid kommer østfra faldskærms
jægerne flyvende og lander efter en stor sløjfe kl. 6.20 på Masnedø.
Intetsteds viser sig nogen dansk soldat. Først henad kI. 6.30 ser man enkelte,
åbenbart alarmerede soldater skyndsomst cykle til Vordingborg. Med de
først indtrufne dele blev der straks dannet et brohoved nord for Masnedsund.
der med sine forreste dele strakte sig lige til syd- og vestkanten af Vording
borg. Rekognoscering med motorcykler blev fremskudt ind i byen.
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Kl. 6.45: var brohovedet sikret. Regimentsadjutant, kaptajn dr. Klemm sendes til
Vordingborg som parlamentær med det hverv at kræve garnisonens over
givelse af den danske kommandant. De med stor dygtighed og takt og fuldstæn
dig godt resultat førte forhandlinger fortsattes af mig kl. 7.45 under korte
forhandlinger og blev bragt til afslutning. - Resultatet se bilaget.
Omtales bør den yderst fornemme, militært set mønsterværdige optræden,
som vistes af kommandanten i Vordingborg, oberst Harrel, chef for 5. regi
ment, og af alle deltagende danske officerer.
Efter at brohovedet var dannet, blev der straks fremskudt rekognoscering
med motorcykler til linien Præstø-Vester Egesborg og til Næstved. Den viste,
at der i egnen Skibinge -Baarse-Lundby-Grumløse overalt blev truffet
mindre og større bevæbnede afdelinger. Det drejede sig om de i de mange
garde spredt liggende danske enheder på ialt omtrent l btl. og l batteri,
der var på vej til deres ularmpladser. Modstand blev der intetsteds ydet.
Afdelingerne blev afvæbnet. Det samme gælder en i Næstved liggende eskadron.
I selve Vordingborg ligger l rgt. stab og l batl., der ligeledes blev afvæbnet.

Kl. 8.15: Efter at forhandlingerne om overgivelsen var afsluttet, blev brohovedet
med de mot. dele af afd . Buck skudt ca. 500-1000 m frem uden om Vording
borg.
Faldskærmsjægere, forstærket med l deling med svære maskingeværer og
to antitankkanoner, overtog straks efter landingen sikringen af brohovedet
og jernbanen. Fort Masnedø, bestykket med 4 15 cm kanoner, front mod
søen, og 2 15 cm mørsere i drejelige tårne (360°) blev besat af faldskærms
jægerne uden kamp. I fortet befandt sig to danske marinesoldater, der ikke
var uddannet til betjening af skytset.

Kl. 8.15: Cyklisteskadronen indtræffer. Eskadronen blev skudt frem til Baarse og
skulle rekognoscere indtil linien Fakse Ladeplads-Fakse-Kongsted
Holme Olstrup - Næstved. Intetsteds konstateredes bevægelser af fjenden.
Da de andre dele af afdelingen var ankommet, blev brohovedstillingen tættere
besat.

Ankomst:
Kl. 8.30: Il. kompagni

Kl. 11.00: III. b[a]t[ail]l[ons]stab og 12. komp[agni].

Kl. 11.20: 1. [kompagni af] 235. pionerb[a]t[ail]l[on]. Den overtog brosikringen (for
stærket med l deling med svære maskingeværer og to antitankkanoner).
Faldskærmsjægerne blev sendt bort.

Ankomst: 9. kompagni

Kl. 14.10: Ankomst l deling af 10. komp.

Kl. 16.20: Ankomst 2 delinger af IO. komp.
Begge disse delinger havde fra landgangen og indtil dele, der ikke hørte
til den forreste afdeling, var ankommet til Gedser, overtaget jord- og luft
beskyttelsen der. Opgaven gik over til II. [bataillon af] 308. i[nfanteri]
r[egiment].
Alle dele af afdelingen har ydet deres bedste, for at aktionen kunne lykkes.
Deres energi og de ydede præstationer fortjener anerkendelse.

Buek,

For afskriftens rigtighed:

Klotz.

Kaptajn i. G.

1) Det omtalte bilag er ikke påtruffet.
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118.

Telefonbesked fra Renthe-Fink, at Christian X har modtaget
general v. Kaupisch i audiens.

11. april 1940.

Berlin, den 11. april 1940.

Den befuldmægtigede for det tyske rige, gesandt von Renthe-Fink, har i dag haft
audiens hos kongen, under hvilken han har præsenteret den øverstbefalende for de tyske
tropper, flyvergeneral v. Kaupisch, for kongen.

Tilstede ved audiensen var: den danske kronprins og statsminister Stauning.
I tilslutning hertil blev flyvergeneral v. Kaupisch præsenteret for Hendes Majestæt

Dronningen. Kongen var meget glad over meddelelsen om, at garden vedblivende skulle
stå til hans rådighed. Kongen udtalte igen håbet om et godt forhold mellem de tyske tropper
på den ene side og den danske befolkning på den anden side.

sign. Erich Kordt.

119.

Meddelelse fra rigsudenrigsministeriet til Renthe-Fmk, at den danske konge
kan beholde sin garde.

11. april 1940.

Berlin, den 11. april 1940.
ad Pol. VI .

RAl\i
St. S.

Diplogerma
Kobenhavn

Nr. 317.
Chiffertelegram

(hemmelig chifIerkode).

Som svar på telefonisk indberetning af 9. april, uden nummer.
Anmoder om at meddele kongen enten personlig eller ad passende vej, at hans ønske

om at beholde sin gardebataillon opfyldes. Den militære øverstbefalende har fået tilsvarende
ordre.

Weizsiicker.

Notat: Jeg har efter instruks diskuteret sagen med OKW (Kapt. Biirkner). De militære
myndigheder har ingen betænkeligheder.
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120.

Meddelelse fra den tyske ambassadør i Moskva, v. Schulenburg, om de følger,
som den tyske aktion i Skandinavien har haft for forholdet mellem Tyskland

og Rusland.

11. april 1940.

Journ. nr. A/1833/40 . Moskva. den 11. april 1940.

Rapport.

Allerede i nogen tid har vi hos Sovjetregeringen måttet konstatere et tydeligt om
sving i vor disfavør. På alle områder er vi pludselig stødt på til dels komplet unødvendig
modstand; selv i små sager som pasvisa er man begyndt at gøre vanskeligheder; den traktat
mæssig indrømmede udlevering af de af polakkerne fængslede folketyskere har det ikke
været muligt at opnå; udvisningerne af de rigstyskere, som i lang tid har siddet i sovjet
russiske fængsler, er pludselig gået i stå; Sovjetregeringen har på en gang trukket sine
allerede givne løfter tilbage angående "Basis Nord" , som er af interesse for vor marine
o. s. v., o. s. v. Disse tilfælde af modstand, som overalt lægger sig for dagen , har nået deres
kulmination i standsningen af petroleums- og kornleverancerne til os, Den 5. d. m. har jeg
haft en lang samtale med hr. Mikojan, under hvilken folkekommissæren stillede sig meget
afvisende. J eg har måttet gøre mig den største umage for at få ham til i det mindste delvis
at give efter.

Vi har forgæves spurgt os selv, hvad der vel kunne være anledning til dette pludselige
stemningsskifte hos Sovjetmyndighederne. Der var jo slet ikke "passeret" noget. Jeg er
kommet til den formodning, at det er vore fjenders uhyre skrigen op og deres grove angreb
på de neutrale - derunder navnlig på Sovjetunionen selv - og på neutraliteten i det hele
taget, som ikke har undladt at gøre indtryk på Sovjetregeringen, da den har været bange
for af ententen at blive tvunget ind i en stor krig, som den ikke er i stand til at føre, og at
den af den grund har villet undgå alt, hvad der kunne have givet englænderne og fransk
mændene et påskud til at bebrejde Sovjetunionen uneutral optræden eller endog for at
tage parti for Tyskland. Det forekommer mig, som om allerede den hurtige afbrydelse af den
finske krig er resultatet af lignende overvejelser. Selvfølgelig har det ikke været muligt
at tilvejebringe noget som helst bevis for disse formodninger. Alligevel havde situationen
tilspidset sig således, at jeg havde besluttet at opsøge hr. Molotov, at tale med ham om disse
ting og efter denne samtale at underrette udenrigsministeriet. Derfor havde jeg allerede den
8. d. m. anmodet om at måtte opsøge hr. Molotov, d. v. s. tør de skandinaviske begiven
heder. De facto fandt besøget hos hr. Molotov først sted den 9. om formiddagen, d. v. s.
etter vor skandinaviske aktion. Ved denne samtale viste det sig, at Sovjetregeringen påny
var svunget fuldstændig om. Pludselig blev standsningen af petroleums- og kornleveran
cerne betegnet som "overvættes iver fra underordnede organers side" (hr. Mikojan er vice
præsident i folkekommissærernes råd, altså den højeste Sovjetperson efter hr. Molotov!),
og det ville straks blive bragt i orden igen. Hr. Molotov var den personificerede
elskværdighed, gik beredvilligt ind på alle vore klager og lovede at råde bod derpå. Han
har - og tilmed af egen drift - taget en række punkter, der interesserede os, op til behand
ling og meddelt, at de ville blive afgjort i positiv retning. Jeg må ærlig talt sige, at jeg har
været fuldstændig forbløffet over dette omslag.

Efter min mening gives der kun een forklaring på dette omslag: vor skandinaviske
aktion må have bragt Sovjetregeringen en uhyre lettelse, må så at sige have væltet en sten
fra dens hjerte. Hvad dens bekymringer har bestået i, kan igen ikke konstateres med sik
kerhed. Jeg har følgende formodning: Sovjetregeringen er stedse ganske overordentlig vel
underrettet. Når englænderne og franskmændene har påtænkt at besætte Norge og Sverige,
så kan man med sikkerhed antage, at Sovjetregeringen har kendt disse planer. De har åben
bart indjaget den en forfærdelig skræk. Sovjetregeringen har allerede set englænderne og
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franskmændene vise sig ved Østersøens kyster, of! igen set det finske spørgsmål oprullet,
sådan som Lord Halifax havde bebudet; og endelig som den største af alle rædsler: faren
for at blive inddraget i en krig med to stormagter. Denne angst er den åbenbart blevet
befriet for takket være os. Kun således kan man forstå hr. MoJotovs fuldstændig forandrede
holdning. Den lange og påfaldende artikel i "Isvestija" i dag om vor skandinaviske aktion
- den er allerede telegrafisk sendt Dem - lyder som et eneste lettelsens suk. Men i hvert
fald er i det mindste i øjeblikket alt her igen "i orden", og vore sager går, som de skal gå.

sign. SchulenLurg.

121.

Statssekretær v. Weizsiickers referat af samtale med den spanske charge
d 'affaires om situationen i Danmark og Norge.

ll. april 1940.

St. S. 111'. 274. Berlin, den 11. april 1940.

I den spanske ambassadørs fraværelse har jeg i dag orienteret den s p a n s k e
charge d'affaires om de sidste dages politiske og militære begivenheder. Charge d'affaires
påhørte mine meddelelser uden dog at stille særligt interesserede spørgsmål om situationen
i Danmark og Norge.

sign. Weizsiicker.

122.

Statssekretær v. Weizsiickers referat af samtale med den japanske charge
d 'affaires om den tyske aktion i Skandinavien.

ll. april 1940.

Berlin, den 11. april 1940.
St. S. nr. 273.

Jeg har i dag orienteret den j a p a n s k e charge d'affaires om de sidste dages
begivenheder. Han viste sig taknemlig herfor og håber, at hans ambassadør, der i morgen
vender tilbage hertil, derefter også personlig kan komme til at besøge rigsudenrigsministeren.

Charge d'affaires modtog mine udtalelser om den militære og politiske udvikling
med forståelse. Han spurgte desuden særligt om de dokumentariske beviser, som vi ligger
inde med og efter hvilke vor aktion i Danmark og Norge kun på et hængende hår er kom
met en tilsvarende engelsk aktion i forkøbet.

Ved slutningen af vor samtale har jeg så også gjort hr. Usami opmærksom på,
at det ikke er alle japanske presseorganer, der følger vor aktion mod Danmark og Norge
med den venskabelige tone, som ville svare til vort gensidige forhold og de foreliggende fakta.

sign. Weizsiicker.
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123.

Rapport om "Abwehr"-gruppernes arbejde i dagene 9.-11. april 1940.
ll. april 1940.

Ic/A . O.
Rapport.

11. 4. 40.

Ang.: Arbejdsrapport.

1.) Fører for Abwehr-gruppen major Herrlitz og de marchgrupperne tildelte Abw.-officerer.
Tid fra 904. 1:1. 18 til IlA. k1. 24.
a) Kontrol med grænsespærringen efter befaling af efterretningstjenestens uden

landske afdeling (OKW). Ved de af k[omman]dant[en] for 58. fodfolkserstatnings
regiment opstillede spærrekommandoer blev der 10. 4. opslået korte bekendt
gørelser om den fuldstændige grænsespærring for civiltrafik med undtagelse af lev
nedamiddeltransporter. I Flensborg n[ational]s[ocialistiske] presse enslydende be
kendtgørelse. Begge uden angivelse af udstedende myndighed. Bekendtgørelse nød
vendig, fordi begæringer om grænsepassage hobede sig op således, at grænseeks
pedition blev generet. Samarbejde med k[omman]dant[en] for 58. fodfolkserstat
ningsregiment, sta[ts]po[litiet] og Flensborg hovedtoldkontor sikret.

b) Major Herrlitz lOA. kl. 24 meldt sig hos Ic/A.O. Videreledelsen af Abwehr-filialen
Flensborg ved løjtnant Speth.

c) De til marchgrupperne Jylland tildelte Abw.-officerer indtil 11. 4. kl. 13.00. Fordeling
til marchgruppernes stabe, instruks gennem Ic.
Ny fordeling : Sonderfiihrer Jepsen til Ic/170. infanteridivision. Premierløjtnant
Uhthoff og løjtnant Kusch vender tilbage til Abwehr-filialen Flensborg. Opgave:
Kontrol med grænsespærringen, 2.pstilling af V. mands-nettet på dansk grund til
mi1.-politi>k-udforskning, forbindelseskontor med A[bwehr]st[elle] Hamburg. Løjt
nant Speth sætter sig 12.4. k1. 4.30 i bevægelse fra Flensborg mod København.

cl) Major Herrlitz' samtale med dansk konsul Møller i Flensborg. Da afhentning ved
bud af konsulatspost fra Padborg banegård foreløbig må indstilles, bliver det d.
12.4. foranlediget gennem tysk gesandtskab, at Padborg posthus af dansk udenrigs
ministerium får anvisning om at returnere den der indløbne tjenestepost til Køben
havn. (Neteret til konference med tysk gesandtskab).
Samme fJemgangsmåde m. h. t. meddelelse til det danske udenrigsministerium,
at det danske mindretal indenfor Flensborg-konsulatets område roligt og ufor
styrret plisser sit daglige arbejde.

e) Den af efterretningstjenestens udenlandske afdeling (OKW) til rådighed stillede
særkommando til forhindring af sprængninger sat i bevægelse d. lOA. kl. 9.00 fra
Flensborg mod Berlin. Som den sidste har den på Tinglev banegård ansatte trop
d. 9.9. kl . 21.00 meldt sig tilbage efter udførelse af sit hverv, hvorved 2,5 tons
sikret spr.engstof overførtes til tysk område. Sprængstoffet blev oplagret på Flens
borg skyc ebane.
(Abw. II udbeder sig bedømmelse af særkommandoens virksomhed, udkast bliver
forelagt a ~ Abwehr-gruppen).

f) Eks edition af V. mand fra dansk ræns Melder , at alt er roligt. Rigedan-
SKerne pli. a un age ser nær er tilfredse med klaringen i situationen. Anerken
der de tyske troppers korrekte optræden og disciplin, er blevet klar over vildledelsen
i propaga adapressen, De tyske troppers slagkraft har gjort stærkt indtryk.

g) Samtale Ir ed dansk toldkontor i Krusaa: Inspektør Hinz (feltpostnr. 20637) har mod
kvittering taget de to specialnøgler til kabelhuset i Krusaa med sig. Telefonforbin
delse og levering af strøm til østlige grænseområde derved afbrudt.
(Ic /170. infanteridivision foranlediger tilbagegiveIse til prmlt. Bejer, fører af spærre
kommandoen, Krusaa toldkontor).")

h) Forsåvidt endnu ikke sket ordnet tilbagegiveIse af våben til danske told- og
gendarmeritjenestemænd.



496

i) Særlige begivenheder:
Indrejsetilladelse givet til 2 danske officerer, der ville overføre en soldat, der efter at
være såret var død i Flensborg. Officerer fra spærrekommandoen attacheret til led
sagelse.
I Flensborg venter stort antal danske på tilladelse til hjemrejse til Danmark. Henvist
til danske konsulat. Optræden upåklagelig. Rigstysk dyrepasser (artisttrup), der
ved begæring om grænsepassage overfor den tyske spærrekommando udtalte sig
nedsættende om de tyske foranstaltninger, har jeg foreløbig ladet anholde af sta[tsJ
po[litiet] .

k) Oplysning til skrivelse fra tysk gesandtskab om sikring af akterne i engl. gesandt
skab.

l) Indsættelse af en prøvet V. mand (rigsdansker, grosserer) til miL-politisk oplysnings
tjeneste i København.

m) Foreløbig samtale med A[bwehr]st[elle] København. Leder fregatkaptajn Howoldt,
tel. 16019).

n) Aftale om samtale med legationsråd dr. Hensel efter gesandtskabets skrivelse med
tilkaldelse af lederen af A[bwehr]st[elle] København.

o) Samtale med major Issmer, befuldm. t[ransport]o[fficer] ved generaldirektoratet
i Sølvgade 40. Har krydsforbindelse med XXXI.
Generaldirektoratet udbeder sig oplysning om spørgsmålene, hvornår der kan reg
nes med optagelse af godstrafikken og om den svenske færge, der ligger i København,
kan sejle.
Major Issmer opgiver til Ic/A.O., hvornår særtoget d. 13A. med folk, der hører til
de fjendtlige stater, afgår fra København og ankommer til Flensborg. Desuden om der
findes dansk jernbanekontroltjeneste, og om den er i stand til at arbejde. Skal even
tuelt, når grænsespærringen ophæves, indsættes som kontrolorgan.

2.) Kapt. dr. Uecker.
7A. Instrueret og sendt af sted til Flensborg.
8.4. Overtaget forretningerne i filial Flensborg og ført dem efter derværende krigsdagbog.
9.4. Stødt til staben og taget til Kolding. Overtaget de Abwehr-III overfor staben påhvi-

lende hverv.
Særlige begivenheder:
Forhør over en person, der meldte sig og angav at være V.-mand ved A[bwehr]st[elle]
Wilhelmshaven. Plan over engl. konvojer med oplysninger sendt til A[bwehr]st[elle]
ved kommandoen for marinestation Nordsø via K[øbenhavn]. Kaptajn Liichting be
fordret videre. Bortkommet fra komp. kapt. v. Bracke, radiokode. Efterforskninger
efter anvisning førte til genfindeise af den bortkomne radiokode.

10. 4. Indrettet Abwehrtjenesten i lokale i København. Øjeblikkelig ordning af forskellige
opdukkede Abwehrproblemer. På grund af de vanskelige forhold i hotellet straks
foranlediget en foreløbig undersøgelse af påfaldende hotelgæster med bistand af en
af presseattache Fielitz skaffet sted- og sagkyndig V.mand med nogle hjælpere.
Forbindelse med Eric W. Petersen fra politiledelsen, der gør opmærksom på fransk ma
rineattache i hotellet. Iagttagelse bekræftet. Forbindelse med tyskvenlig elevatorfører,
der gør opmærksom på 10 englænderes ankomst.

11A. På grund af spionfaren gjort udkast til cirkulære for Abwehr-værn og sendt til Ic.
Oplysning om Abwehr-Interesser ved spørgsmålet om genåbningen af den danske
kabel- og radioforbindelse med neutr. udland.
Oplysning om spørgsmålene om grænsepassage og luftindrejse.
Ligeledes om spørgsmålet om etablering af en telegram- og telefoncensur.
Optagelse af forbindelsen med A[bwehr]st[elle] København.
Meldinger om stemningen i befolkningen.
Pas- og udrejsespørgsmål.
Særlig henvisning: foreliggende krigsdagbog hos referat Abwehr.

Herrlitz.

1) Sætningen I c/170 .. . Krusaa er med håndskrift ændret til: l c/170. injantel'idivision har allerede
joranlediget tilbagegivelse til premierlojtnant Bejer, forer af spærrekommandoen, Krwlaa toldkontor.
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124.

Rapport om propagandakolonne Danmarks virksomhed l tiden
8.-10. april 1940.

11. april 194.0.

J.
11. april 1940.

Forberedelse.

8.4.40 Opmarch som befalet. Opgaverne blev om natten overgivet til delingsførerne i
forseglet konvolut. De lød for alle 3 delinger ens:

A) Rapporter: udarbejde mundtlige rapporter og radiorapporter om ind-
marchen. .

B) Aktiv propaganda: Bekendtgørelse af plakaterne ved højtalere, anbrin
gelse af plakaterne, offentliggørelse af teksten i pressen.

e) Vejledning at pressen og kontrol med denne ved tolk .
D) Fremstilling også at dokumentariske ba leder (almindelig anvisning OKW/

WPR for krigshistorie, ikke til offentliggørelse).
E) Kont1'ol med biografteatre ang. /iendtlige p1'opagandafilm efter operationer

nes afslutning.
Som bilag fik hver deling

Instruktionen,
Lister over aviserne med oplag, adresse og politiske tendens, lister over propagan
dafilm af amerikansk, fransk og engelsk produktion, de af den højere kommando
XXXI udleverede bilag. Konvolutterne åbnes først efter samtykke af den kompe
tente Ic.
Efterretningsindsendelse: For delingerne til Jylland til meldecentralen i Flensborg,
hovedposthuset, for delingen til København over gesandtskabet eller gennem
radio.
Særlige opgaver:
For 1. deling: 1.) Straks efter landgangen nå til statsradiofonieu, udsende opråb over
senderen, forhindre tyskfjendtlige udsendelser,

2.) Opsøge Ritzaus Bureau, instruere pressen, standse tyskfjendtlige
presserøster, lede nyhedstjenesten.

3.) Leje højttalervogne hos reklameselskab, bekendtgørelse af op
råbet i byen, såvidt muligt gennem kommunale højttaleranlæg.

4.) Lade et plakatfirma slå opråbet op.
5.) Optage forbindelse med prmlt. Gunzer i Kalundborg.

(Punkt 3 og 4 som følge af mangel på personel og materiel).
Til mdiotrop prmlt. Gunzer: Nå til senderen i Kalundborg, aflytte udsendel

ser fra København, i tilfælde af tyskfjendtlig tendens straks afbryde, forberede
indsættelse af øjeblikkelig egen udsendelse .

II.

Gennemførelse af opgaverne.

9. 4.40. KI. 6 d. 9.4.40 Etablering af meldecentral i Flensborg, affattelse af stemningsrap
porter om indmarchen, indsættelse af ledningerne, uddannelse af en mand til
fjernskriveren, da lovede betjeningsmandskab ikke ankommet, bekendtgørelse af
opringningsnumre for OKW, for rigspropagandakoutorat Hamborg og Kiel, rigs
radioen Berlin og Hamborg, forberedelse af radioledninger til radiovognen. Melde
central og kurereentral bestod af kolonnefører, vagtmester, tolk og en skriver.

63
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Fra kJ. 12.15 til 15.30 indløb til Flensborg:
ad I AJ Rapporter: 4 mundtlige rapporter, inden kJ. 17 indtruffet i Berlin, 120 opta

gelser, med vagtmester som kurer med hurtigtog, inden k1. 6 morgen ved OKW,
2 radiorapporter, inden k1. 17 indspillet til Berlin, om aftenen udsendt i rigsradioen.
Radiovognenes kabellægning var færdig kJ. 16.50.

København: Inden kJ. 15: 5 mundtlige rapporter, inden kJ. 16 sendt til Berlin,
70 billeder, deriblandt 10 dokumentaroptagelser fra Kastellet, ikke til offentlig
gørelse, 520 m ugerevyfilm; billeder og ugerevyfilm med kurerflyvemaskine til
Berlin, start k1. 16.

ael I BJ Aktiv propaganda: I Jylland (2. og 3. deling) indtil k1. 16 højttalerbekendt
gørelse af opråbet i de passerede småbyer, desuden plakatopslag. Resultat: positivt.

København: (1. deling): Tre og en halv time efter landgangen var gennemført:
besøg i radiohuset af løjtnant Ganz og Sonderfiihrer Bennewitz, der begge alene efter
indstillingen af skydning i Kastellet og efter at have opsøgt gesandtskabet først
kørte til radiohuset og derpå til den 15 km derfra liggende endnu ikke besatte radio
station.

2. Presse: Løjtnant Zimmermann besøgte Ritzaus Bureau; han kørte ligeledes
alene fra Kastellet ind i byen for at få nyhedsbureauet i sin magt. Kort konference
med danske redaktører,

3. Trykning af nye plakater med ren dansk tekst, da presseattacheen anså
opråbet for betænkeligt, eftersom det indeholdt overordentlig mange norske udtryk.
Plakatopslag i løbet af dagen ved et dansk selskab.

4. M et privatfirma blev opråbet skåret i plader på rent dansk. Et reklame
selskabs højttalervogne kørte henad middag gennem byen og bekendtgjorde op
råbet ved hjælp af plader.

Resultat: positivt.
C) Vejledning af pressen i Jylland gennemført inden kl. 16. Kontrol med pressen
ved lektorat med tolk i København.
D) 10 dokumentariske optagelser [ra Kastellet:
E) Biografteaterkontrol endnn ikke gennemført.

10.4.40 6) Kolonnens afgang til København. Overgivelse af meldecentralen til 3. de
ling. Befaling til at flytte meldecentra.Ien til Kolding ved endepunktet for f jern
ledningen. Ordre til 2. deling om inden d. 12.4.40 at nå København. 3. deling
overtager propagandaen i Jylland. 2. deling for tiden i Aalborg, 3. deling i Viborg.

ad I A: 2. og 3. deling to mundtlige rapporter, 40 billeder, en radiorapport. 1. deling
(København) to mundtlige rapporter, 120 billeder, lradiorapport, 120 m film =
udskibning af tropper i Korsør.

ad I B: Aktiv propagandct
Bekendtgørelse af højttaleropråbet i Aalborg og omegn, Viborg og omegn, Køben
havn.

ael I O: Vejledning af pressen
i Odense ved den passerende kolonne; advarsel til avisen "Fædrelandet" i Kø
benhavn på grund af en artikel.

ad I D: Fremst1'lling også af dokumentariske billeder.
Ingen.

ad I E: Kontrol med bioqrajteatre ang. propaganda{ilm.
Ingen.
Optagelse af forbindelse København-Flensborg meldecentraJ.

III.
Forslag for den nærmeste tid.

1.) a. Presse: Forberedelse af en soldateravis.
b. Tilvejebringelse af tljsk billed- og artikelmateriale, særlig også til landbobladene.
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2.) a. Højttalere: Bekendtgørelse af hærberetningerne på tysk og dansk.
b. Uskadelige forklaringer om tyske våben, særlig tænkt til ungdommen.

3.) Film: Tendens: Danmark arbejder roligt videre under de tyske våbens stærke be
skyttelse af landets neutralitet.
Det samme tilradioreportage. Forbindelse er optaget med værftsdirektør.

4.) Billedreportage: Danskere forklarer deres byers seværdigheder for tyske soldater.

IV.

Erfaringer.

1.) En kolonne på 66 mand er for svag til samtidig at gennemføre de opgaver, der påhviler
et kompagni og en efterfølgende kolonne, navnlig i betragtning af områdets rumlige
udstrækning og de dårlige forbindelser.

2.) Til gennemførelsen af opgaverne måtte ofte een rapportør samtidig fungere som mundt
lig rapportør, billed- og desuden endog som radiorapportør og skulle også udføre sine
opgaver som delings- eller tropsfører samt udføre særlige opgaver.

3.) Motorcykler har vist sig ikke at være så gode. Ved den alsidige anvendelse af rapportø
rerne blev - når en motorcykel gik ud - en hel trop sat ud af aktion. Små vogne er
bedre.

4.) Kolonnen må forstærkes og inddeles passende, da altfor mange samtidige opgaver til
falder den.

5.) Uden en mindst l2-timers forudgående advisering er det ikke muligt at filme besigtigel
ser og lignende eller at udnytte dem til billed- og mundtlige reportager, eftersom trop
perne allerede tidligt marcherer bort.

Opringning fra OKW/WPR major i. G. Kratzer. Da materialeleverancen fra propa
gandakolonne N[orge] er meget vanskelig, er talrige rapporter gennem afdeling Salzmann
særlig vigtig. Navnlig er afvekslende radiooptagelser på plade og film påtrængende nødven
dige.

Salzmanu.
Kaptajn og kolonnefører.

125.
Ordre fra rigsudenrigsminister v. Ribbentrop til Renthe-Flnk om det fremtidige

forhold mellem den rigsbefuldmægtigede i København og den militære
øverstbefalende.

12. april 1940.

Chiffertelegram.
(hemmelig chifferkode).

Berlin, den 12. april 1940.

Diplogerma

København.
Nr. 355.

Som svar på telegrammer nr. 280 og 281.

Til gesandten personlig!

1.) Som gesandt og befuldmægtiget for det tyske rige er De den højeste tyske re
præsentant hos den danske regering. Det var derfor ubetinget rigtigt, at den militære
øverstbefalende af Dem er blevet introduceret hos konge og regering.
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2.) Den militære øverstbefalende er kompetent og ansvarlig for alle rent militære
forholdsregler, der fremgår af hans hverv. Forsåvidt det i rent militære spørgsmål måtte
hlive nødvendigt at føre forhandlinger med den danske regering som sådan, skal disse
forhandlinger føres af Dem. Derimod skal forhandlinger med danske militærressorts være
den øverstbefalendes sag.

3.) Hvorvidt det drejer sig om rent militære sager eller ej, kan kun afgøres efter for
holdene i det enkelte tilfælde. Det forstår sig af sig selv, at De i alle spørgsmål, der hører
under Deres kompetence, og som direkte eller indirekte berører militære interesser, skal
handle i nøjeste personlige forståelse med den militære øverstbefalende.

4.) Generalmajor Himer står også stadig til Deres disposition i henhold til punkt 5 i
skrivelse af 2. april fra O.K.W. til gennemførelsen afforhandlinger om militære spørgsmål.

5.) Militærattacheerne står også stadig under Dem. Men de skal efter punkt 3 i
bilag 2 til skrivelse fra O.K.W. af 2. april stilles til rådighed for den militære øverstbe
falende som forbindelsesmænd til de danske militærressorts.

6.) Spørgsmålet om udsendelse af en særlig militærattache med sæde i København
synes ikke særlig påtrængende, men vil her blive undersøgt i samråd med de militære myn
digheder.

(R.A.M.)

126.

Mskrift af kaptajn Kanslers beretning med bilag om landgangen i Nyborg.

14. april 1940.

Afskrift!
14. april 1940.

Rapport fra kaptajn KanzIer, 7. [kompagni af] 326. i [nfanteri]r[egiment],
om landgangen i Nyborg/Danmark.

16 underoff. 117 mand 12 l[ette] m[askin]
g[eværer]

1 15 3
1 7 1 lille a[mbnlant]

radioanlæg
1

18 underofI. 140 mand]ialt: 2 officerer

Min landgangsafdeling bestod af:
7. [kompagni af] 326. i[nfan-

teri] r[ egiment] 2 officerer

af 6. [kompagni af] 326. i[nfan-
teri] r[egiment]

af 235. signal a[fdeling]

Tolk

Den 7.4.1940 ca. kl. 22.00 blev afdelingen indskibet i Kiel med lige mange i hver,
i torpedobåden "Claus von Bevern" (der var jeg selv), samt i minestrygerne "Nautilus"
og "Pelikan". Endnu i løbet af natten sejlede vi til Eckernførde bugt og gik der for anker.
Her samledes også de til landgangsgruppen Korsør hørende styrker.

Den 8.4.40 kl. 11.00 fandt der ombord på linieskibet "Schleswig-Holstein" i over
værelse af hr. divisions-kommandanten, førerne for landgangsafdelingerne Korsør og
Nyborg og de deltagende marineenheder en afsluttende konference sted om de to planlagte
landgangsoperationer. Ved slutningen af denne konference fik jeg overrakt "Kampplan
for landgangen i Nyborg'"),
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Kl. 14.00 afholdt jeg i overværelse af kaptajnløjtnant Mertens (føreren afde marine
både, der transporterede min landgangsafdeling) ombord på "Claus von Bevern" en parole
r led mine underførere. Her bekendtgjorde jeg den almindelige situation og de særlige befa
l nger til vor landgangsafdeling. På basis af de situationer, som muligvis kunne vente os
i Nyborg:

1.) Modstanderen yder heftig modstand med de i havnen liggende marineenheder.
2.) Modstanderen yder svag eller slet ingen modstand.

blev de enkelte delingers opgaver indgående gennemgået ved hjælp af det forhåndenvæ
rende kortmateriale.

Omtrent kl. 17.30 satte hele eskadren sig i bevægelse i kølvandslinie. Rækkefølgen: i
forpostbåde, linieskibet "SchleswIg-Holstein", torpedobåden "Claus von Bevern", minestry
gerne "Nautilus" og "Pelikan". Bagefter dem de til landgangsgruppen Korsør hørende
skibe. Kort efter blev det gennem radio meddelt, at der i Nyborg havn lå flere danske tor
pedobåde og andre små krigsfartøjer for anker. (Den nøjagtige betegnelse af fartøjerne inde
holdtes i radiomeddelelsen, men jeg kan ikke mere huske den). Ved midnatstid blev det
bekendt, at en slæbebåd, der hørte tillandgangsgruppen Korsør, var blevet vædret og var
sunket, men at besætningen var reddet. Noget senere (den nøjagtige tid husker jeg ikke mere)
sendte linieskibet "Schleswig-Holstein" følgende radiomeddelelse: "Sidder på grund, op
gaven gennemføres selvstændigt". Da vi var for tidligt på færde, løb vi omtrent mellem
kl. 3.00 og 4.00 med modsat kurs.

Kl. 4.30 begyndte indsejlingen. Kølvandslinie "ækkefølge: "Claus von Bevern". Mod
nordøst så man lysene i Korsør, mod nordvest vort mål: Nyborg. KI. 5.00 passerede vi land
tangen vedSlipshavn, hvor der efter søkortet skulle stå et batteri. På samme tid sås en klart
oplyst stor færge løbe ud fra Nyborg. KI. 5.15 nærmede "Claus von Bevern" sig vestkajen
i Nyborg havn (Vesterhavn). Ved daggry så man her konturerne af en dansk torpedo
båd. Andre krigsskibe kunne for øjeblikket ikke konstateres. Efter aftalen løb "Bevern"
umiddelbart nord for den danske båd hen til kaj muren. "Nautilus" lagde sig ved siden af
"Bevern", og "Pelikan" sejlede frem til det midterste havnebassin. "Bevern"s tillægnings
manøvre blev understøttet af en vagtpost fra den danske torpedobåd, der stod og døsede,
greb den trosse, der blev kastet til ham , og gjorde den fast. Så snart det var muligt at
gå i land, skyndte jeg mig ned fra kommandobroen, men faldt på den glatte jerntrappe.
Med stikkende smerter i den venstre fod var jeg så den første, der sprang i land. Bagefter
mig to stødgrupper af II-deling. Med dem besatte jeg dækket på den danske torpedobåd
.,T 6". Kommandanten, der lige kom op fra en luge, blev anholdt. Det var gjort umuligt
for båden af yde modstand. Jeg overgav båden til kaptajnløjtnant Mertens, der var fulgt
efter mig.

Imidlertid var de andre på "Bevern " indskibede dele af 2. deling, radiotroppen samt
den på "Nautilus" værende 3. deling gået i land. Ligeledes havde også de ombord på
.,Pelikan" værende 1. og 4. deling uden at støde på modstand forladt denne båd. Efter
ordren indtog nu 1. deling (Feldwebel Gehrig) og 3. deling (kaptajn Eberhard) i form af en
knibtang de befalede spærrestillinger, hvorved 1. deling samtidig besatte den indenfor dens
område liggende statsbanegård. post- og telegrafkontoret (det sidste med en af den 235.
signal a[fdeling] tildelt fagmand) og standsede driften. 2. deling (underoff. Sehluckebier)
og 4. deling (underoff. Stosser) stillede sig til min disposition ved havnens nordlige side.
En gruppe af 2. deling stod til disposition for marinens særkommando for at besætte og
sikre færgerne. En anden gruppe af 2. deling gav jeg til opgave at sikre de store petroleums
tanke i sydhavnen.

Selv begav jeg mig så med en deling gennem den endnu sovende by til rådhus
pladsen, idet jeg som fører tog en jernbanemand med, som vi tilfældig mødte på vor vej.
Undervejs indløb der til mig fra 1. og 3. deling meldinger om, at de befalede opstillinger
var indtaget uden modstand.

Dermed var altså omtrent kl. 5.40 byen og havnen afspærret.s) Jeg lod borgmesteren
kalde hen på rådhuset og gik først med en tilfældig kommende, højst overrasket politimand
hen til politistationen, hvorhen jeg telefonisk lod hr. politimesteren kalde.
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Overfor denne embedsmand forklarede jeg situationen i overensstemmelse med de
mig opgivne retningslinier, og jeg fik snart indtryk af, at han under forholdenes tryk var
rede til loyalt samarbejde. Ligeså tilfredsstillende forløb også samtalen med borgmesteren,
der gjorde indtryk af at være tyskvenlig. Disse forhandlinger fandt sted ca. mellem kl. 6.00
og 7.00. I mellemtiden val' der også ankommet en af mig bestilt droske, som jeg havde
brug for på grund af min fod, der smertede mere og mere. Først kørte jeg tilbage til havnen,
gaven gruppe af 2. deling ordre til at klistre de medbragte plakater op (opråbet til befolk
ningen). Så kørte jeg langs med den af 1. og 3. deling besatte spærrelinie, idet jeg samtidig
så på forholdene på statsbanegården og på post- og telegrafstationen. Mellem kl. 8 og 8.30
fik jeg gennem telefoncentralen i Nyborg forbindelse med divisionsstaben i Korsør, meldte
i korthed mundtligt om situationen og meddelte, at jeg havde til hensigt personligt at køre
til Odense for at få oplysning om forholdene der. I tilslntning hertil telefonerede jeg til
den danske regimentsstab i Odense og fik efter noget besvær også forbindelse med den.
Jeg meddelte, at jeg om en halv time ville ankomme til kasernen, og at jeg havde en mel
ding at afgive til hr. obersten.

Efter at jeg havde overgivet befalingen i Nyborg med de nødvendige instruktioner
til kaptajn Eberhard, kørte jeg i den lejede bil, ledsaget af en underofficer og en soldat,
til Odense, ankomst kort efter kl. 9.00. Vejen til kasernen førte midt gennem byen, der tæl 
ler henved 80 000 indbyggere. På befolkningens optræden kunne man mærke, at der her
allerede var noget bekendt om vor landgang. Man så store grupper af mennesker stå
sammen på gaderne. I nogle butiksvinduer var formentlig de seneste nyheder, hånd
skrevne, slået op, og folk stimlede sammen om dem. Man stirrede forbavset på os i
vognen, der til tider kun langsomt kunne komme frem. På gaden, der fører direkte op til
kasernen, stod tæt udenfor porten på hver side 4 mand med opplantet bajonet, på hver
af de to sider af porten et let maskingevær med mandskab. Kaserneporten var lukket. Da
man havde set, hvem vi var, blev porten åbnet, posterne præsenterede gevær. Regiments
chefen oberst (navnet opfattede jeg ikke) modtog mig i sit kontor. Tilstede var 6-8
officerer af regimentet, en marineofficerer og politimesteren Jeg meldte hr. obersten,
at jeg havde det hverv at orientere ham om situationen og spurgte - for at overbevise ham
om det håbløse i at gøre modstand - om også vore vest fra kommende marchkolonner alle
rede havde optaget forbindelse med ham. Han benægtede dette. Jeg forklarede ham derpå
situationen i overensstemmelse med mine retningslinier og fremhævede her gentagne gange,
at vi lagde vægt på et fredeligt samarbejde. Efter at jeg i samtalens løb havde fået ind
tryk af, at der ikke fra denne side truede min afdeling nogen fare, anså jeg min opgave for
løst og tog afsked. Under samtalen havde jeg også fået at vide, at der for tiden kun ligger een
bataillon i Odense.

Hjemkomst til Nyborg kl. 10.00. Her var der i mellemtiden ikke forefaldet noget sær
ligt. Befolkningen forholdt sig roligt. Henad kl. 10.30 telefonisk melding til divisionen i Korsør
om resultatet af samtalen i Odense. Samtidig fik jeg fra Korsør instruks om efter eget
skøn igen at frigive jernbanetrafikken og anden trafik med undtagelse af telefon- og telegraf
forbindelsen. Senere kom også instruks om, at telefonforbindelsen igen kunne frigives.
Omtrent fra kl. 13.00 var indskrænkningerne i trafikken for den danske befolkning ikke
mere i kraft.

Imidlertid havde kaptajnløjtnant Mertens optaget forbindelse med de i Slipshavn
liggende marineenheder og fået dem til at løbe ind i Nyborg havn og underskrive de for
beredte erklæringer. Dermed var situationen til vands og til lands bragt til klarhed.

Da den civile befolkning forholdt sig roligt, til dels venligt, forandrede jeg i løbet af
eftermiddagen mine posteringer efter fredelige forhold, beslaglagde en stor bygning ("Industri
hotellet", der ligger mellem banegård og havn) som standkvarter for mit kompagni og
installerede også "Stadtkommandantur" i byen der. Omtrent kl. 21.00 blev jeg telefonisk
af den danske garnison i Odense anmodet om udveksling af en forbindelsesofficer. Jeg be
stemte hertil den eneste officer, der endnu befandt sig i mit kompagni, kaptajn Eberhard,
der i løbet af den lOA. om formiddagen meldte sig hos den danske kommandant i Odense.
Hos mig meldte den danske kaptajn ZeiJau sig den 10.4. om formiddagen.

Natten fra den 9. til den 10.4:. var forløbet roligt. Den 10.4: var det blevet så meget
værre med min fod, at jeg ikke mere var i stand til at bevæge mig. Da situationen nu var
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fuldstændig afklaret og det desuden var mig bekendt, at mit regiment den lOA. om formid
dagen var udskibet i Korsør, og at der således fandtes erstatning for mig, meldte jeg mig syg
omtrent kl. 13.00 (brud på venstre lægben, tæt ovenfor anklen).

Den lOA. bragte heller ikke noget nyt. Henad aften overtog kaptajn Ruland
(8. [kompagni af] 326. i[nfanteri]r[egiment]) mit kompagni og "Stadtkommandantur" .

Som resume kan jeg rapportere:
1.) Kompagniet var godt forberedt og udrustet til foretagendet. Til særlig gavn var de

talrige byplaner, vi havde med. Antallet af cykler burde have været større. Det var
til enhver tid muligt at sende efterretninger.

2.) Underførernes og mandskabets holdning og præstationer fortjener fuld anerkendelse.
3.) Det gode samarbejde med marinen, navnlig den kammeratlige optræden under trans

porten, må fremhæves.
4.) Enkelte afdelinger af vort luftvåben, der om formiddagen den 9.4. i lav højde bruste hen

over byen, gjorde synligt indtryk på befolkningen.
5.) Det var i enhver henseende lykkedes fuldstændigt at overrumple danskerne.

2 bilag.

1) Bilag 1.
2) Se kortskitsen (bilag 2) s. 213.

sign. Kanzler.

Kaptajn og kompagnichef.

For afskriftens rigtighed:

Klotz.
Kaptajn i. G.

Mskrift!

Bilag l til kaptajn Kanzlers rapport.

198. INl<'. DIVISION
Abt. la

Ang.: Tilføjelse til divisionsbefalingen
for "Afdeling Kansler".

8. 4. 40.

Kampplan for landgangen i Nyborg.

l) Anløb af de 3 skibe af krigsmarinen sandsynligvis ved havnens vestlige kaj.
2) Rask landgang af følgende stødtropper:

a) Stødtropper til besættelse af færgehavnen. Besættelse af færgerne. (Skibene hindres
af marinens landgangskommando i at løbe ud!)

b) Stødtropper til besættelse af banegården (statsbanegården), af postkontornt og
telegrafstationen. Vigtig er besættelse af telefoncentralerne!

3) Etablering af et brohoved ved besættelse af byens nordlige, vestlige og sydlige udkant.
Tyngdepunkt: Besættelse af udfaldsvejene mod Odense og vejgafien ved byens syd
vestlige udkant (vejene til Vindinge og Holckenhavn). Skyde sikringsdele frem til
vejgaflen og baneoverskæringen l km nordvest for Nyborg og vejgaflen l km vest for
Nyborg og indtil broen ved Dyrehave Huse.

4) Rekognoscering - om muligt i lejet bil - i retning af Odense.

sign. Roettig.
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127.

Renthe-Finks beretning om Danmarks besættelse.

15. april 1940.

Afskrift Pol. VI 987.

DET TYSKE GESANDTSKAB
N r. D Pol 3/588

Indhold: Danmarks militære besættelse,

Kobenhatm, den 15. 1I1Jril 1940.

Da jeg tirsdag den 9. april kl. 4 dansk tid lod udenrigsministeren vide, at jeg kJ.
4.20 skulle foretage en demarche, som hastede, troede danskerne først, at jeg ville tale
med udenrigsministeren kJ. 16.20 om eftermiddagen, og de var overordentlig forbavsede,
da jeg fastholdt, at jeg ville aflægge besøget kl. 4.20 om morgenen. Til trods for det tidlige
tidspunkt for mit besøg, der varslede noget usædvanligt, var man på ingen måde forberedt på
indholdet af min demarche. Meddelelsen om, at de tyske tropper allerede havde overskredet
den danske grænse og tilmed stod i begreb med at gå i land i København, ville de i begyn
delsen ikke tro på. Deres fuldstændige overraskelse viste , hvor fuldkomment det var lyk
kedes lige til det afgørende sidste minut at hemmeligholde vore hensigter. Derved var der
skabt en væsentlig forudsætning for, at foretagendet kunne lykkes, men alle vanskeligheder
var dog ikke ryddet af vejen. Det viste sig, at det som følge af det danske temperament
og af vanskeligheden ved hurtigt at samle de ledende personer, ikke var let at tilveje
bringe en hurtig afgørelse. Da imidlertid kampen mellem landgangskorpset og de danske
tropper truede med at bryde ud - gevær- og maskingeværilden tog til på en måde, der
måtte vække bekymring - har jeg gjort, hvad der stod i et menneskes magt for at gøre
danskerne klart, at en udsættelse af afgørelsen ville betyde en katastrofe for Danmark.
Først kl. 6.15, da det ikke mere var muligt at komme til forståelse pr. telefon i byen, kom
direktøren i udenrigsministeriet personlig til mig for at meddele mig, at kongen og
statsrådet havde besluttet vel at protestere, men ikke at yde nogen modstand. Først nu
opstod det spørgsmål, hvorledes befalingen til tropperne om ikke at yde modstand skulle
gives videre. Her spillede det en vigtig rolle, at det i Danmark var en time tidligere end i
Tyskland, og at derfor den danske radiostation i Kalundborg, over hvilken meddelelsen
af befalingen skulle ske, endnu ikke var i drift. Kun den omstændighed, at det i mellem
tiden var lykkedes at etablere en telefonledning mellem landgangskorpset i Kastellet og
gesandtskabet, skyldes det, at landgangskorpset i Kastellet med sit radioapparat kunne
udsende de nødvendige meddelelser på Kalundborgs bølgelængde og i sidste minut forhindre
større blodsudgydelse.

Af de samtaler, jeg j ae afgorende timer havde med danskerne, skal det fremhæves,
at de i begyndelsen henviste til ikke-angrebspagten og derpå betegnede en landgang fra
englændernes side som lidet sandsynlig. Min bebudelse af, at vi om fornødent måtte sætte
os ud over enhver modstand, overbeviste endelig danskerne om, at det ville være bedre for
Danmark at finde sig i det uundgåelige, Dertil har også meget stærkt bidraget vore
erklæringer om, at det ved vor indmarch ikke drejede sig om en krigerisk aktion, men kun om
ikke at lade England gøre Skandinavien til en flankerende krigsskueplads, og fremfor alt
vort tilsagn om, at Tyskland ikke havde til hensigt ved sine aktioner nu eller i fremtiden at
antaste kongeriget Danmarks territoriale integritet og politiske uafhængighed.

Det er bestemt ikke faldet den danske regering og kongen let at kæmpe sig igennem
til den beslutning, og det el' sikkert med delte følelser, at befolkningen ser på den danske
hærs tilbagetog uden kamp og på tyske troppers nærværelse. Men for tiden hersker der
dog en overvejende følelse af lettelse over, at en katastrofe er blevet undgået, og at Danmark
efter alt, hvad man kan forudse , ikke vil blive skueplads for den tysk-engelske krig.

Med de af mig først fremsatte 13 krav på grundlag af noten har den danske regering
og det danske folk - stillet overfor den truende katastrofe - forholdsvis let affundet sig.
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Men allerede ved kravene, som blev fremsat i anden og tredie omgang, viste der sig en vis
usikkerhed med hensyn til vore endelige hensigter og bekymring for, om vore planer ikke
gik langt videre end en blot forbigående militær besættelse af sikkerhedsgrunde, og om ikke
den danske suverænitet efterhånden ville blive undermineret. Først nu begynder den danske
regering og befolkningen at danne sig et billede af, hvor indgribende besættelseu vil komme
til at influere på hele det statslige og økonomiske liv i Danmark. Indsættelsen af befuld
mægtigede og forbindelsesmænd til de centrale og de lokale regeringsmyndigheder har
uddybet denne følelse og har fået bekymringen for en langsom infiltration til at blive meget
stærk. Hvor lidt danskerne i begyndelsen gjorde sig de vidtrækkende følger af besættelsen
klar, viser den omstændighed, at de troede, at de personer, der forbrød sig mod de tyske
besættelsestroppers sikkerhed, ville blive dømt efter dansk strafferet og af danske dommere.

Foreløbig kan der ikke være tvivl om, at danskerne har en ærlig vilje til loyalt at
samarbejde med os indenfor rammerne af den af besættelsen fremkaldte nødvendighed,
naturligvis således at de stræber efter såvidt muligt at hævde deres suverænitetsrettighe
der. Dette følger efter sagens natur kun af en nøgtern, realpolitisk overvejelse og ikke af
noget særligt venskab overfor os. Denne vilje til samarbejde vil selvfølgelig stadig kun
række så langt, som omstændighederne tvinger til. Den indre nyorientering af det danske
folk, der hidtil i overvejende grad var engelskvenligt indstillet, begynder allerede nu til en
vis grad at bane sig frem, men vil først definitivt komme helt til udfoldelse, når erkendelsen
?,f, at den engelske indflydelse i Mellem- og Nordeuropa er bortelimineret, helt er brudt
igennem.

Det problem, som mest trænger sig på, og som er et resultat af besættelsen og af, at
Danmark er blevet afskåret fra oversøiske tilførsler og fra forbindelsen med England, er,
hvorledes det danske erhvervsliv kan holdes i gang. Det vil være nødvendigt, at der sker en
stærk nyorientering i Danmark selv, og desuden en omordning af den tysk-danske vareud
veksling. Den befuldmægtigede for økonomiske spørgsmål har allerede i samråd med mig taget
disse opgaver op til behandling. I så henseende er det allermest påtrængende kulproblemet og i
det hele taget brændselsproblemet. I anden række kommer landbrugets forsyning med
foderstoffer: en stærkere indstilling fra landbrugets side på selvforsyning og spørgsmålet,
om vi kan skaffe Danmark foderstoffer fra kontinentet. Industrien, der hidtil for største
delen har arbejdet for Danmarks eget forbrug, må i fremtiden indrette sig på bestillinger fra
Tyskland. En beskæftigelse af danske arbejdere i Tyskland lover efter ae hidtidige erfaringer
ikke noget heldigt resultat. Det er bedre at lade dem arbejde indirekte for os, idet vi be
skæftiger dem i deres hj emlige industri.

Det er af afgørende betydning for opretholdelsen af ro og ordeu, at erhvervslivet
holdes i gang, og dette bidrager til , at besættelsestroppernes sikkerhed og vore militære
interesser i landet kan garanteres. På den mest hensigtsmæssige måde kunne man opnå at
holde erhvervslivet i gang, ved et gnidningsløst, v.enskabeligt samarbejde med den danske
regering og de danske erhvervsfolk. Hvis vi direkte overtog forvaltningen, ville det skabe
store gnidninger. På denne måde ville det vel være muligt for en kort tid at trække noget
ud af landet til brug for vor krigsøkonomi. Men ganske bestemt vil man ikke i længden på
den måde nå toppunktet af de økonomiske ydelser, og på samme tid ville vi militært og øko
nomisk blive hårdt belastet. Man må altså stræbe efter at holde den danske regering til
samarbejde med os, hvad der kan ske så meget lettere, når vi vel viser en fast optræden,
men udadtil bevarer den danske suverænitet, hvorved den danske regering også overfor sin
egen befolkning lettere kan motivere og gennemføre mange ubehagelige forholdsregler.

Det andet problem er den indre politiske udvikling. Takket være begivenhederne
er der her opstået en vis krisestemning, som ikke engang er blevet bragt ud af verden ved,
at der er dannet en samlingsregering af alle de store traditionelle partier. Disse traditionelle
partier, navnlig de her dominerende socialdemokrater, stræber efter at bevare deres hid
tidige stilling og det hidtidige regime, så vidt det er muligt. Derimod øjner de herværende
nye partier, der hidtil kun havde en brøkdel af befolkningen i ryggen, en chance og an
strænger sig for at udnytte begivenhederne for at komme til magten. Disse problemer vil
vi i længden ikke kunne komme udenom, så meget mere som det først må vise sig, om den
nuværende regering vil være i stand til ved hjælp af de hidtidige metoder at magte de nye
problemer, der melder sig for den. Set fra krigsforelsens standpunkt er vi ikke interesseret
Gl
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i det ene eller andet parti, men hovedsagelig i Danmarks indrepolitiske stabilitet. Derfor
burde det være vor tendens ikke at blande os i de indrepolitiske anliggender , sålænge der
ikke foreligger nogen nødvendighed herfor . Til udenrigsministeren, der fornylig fortalte
mig om rygter om kup fra de danske nationalsocialisters side og spurgte mig om, hvor
ledes det tyske militær ville stille sig, hvis det skulle komme til forsøg på revolution, har
jeg derfor sagt, at det måtte være danskernes sag selv at afgøre deres indrepolitiske stri
digheder, og at man ikke måtte vente nogen indgriben fra vor side, sålænge tyske militære
interesser ikke blev berørt heraf. Man er her bekymret for, at vi alligevel vil interessere
os mere for de indrepolitiske forhold og gå frem mod jøder, emigranter og yderliggående
venstreorienterede kredse og hertil skabe et eget politiapparat. Såfremt vi i denne henseende
gik videre, end det ubetinget er nødvendigt, så ville det virke lammende og ville fremkalde
alvorlige forstyrrelser i det politiske og økonomiske liv. Spørgsmålet må derfor ikke under
vurderes i sin betydning. Jeg har på udenrigsministerens spørgsmål efter samråd med de mili
tære øverstbefalende svaret ham, at vi fremfor alt var interesseret i, at der ikke finder spio
nage, sabotage og nogen nedbrydende virksomhed sted, der kan true de militære interesser.

Selvom man også har tilhd til vort løfte om, at vi ikke vil antaste Danmarks politiske
integritet, så hersker der dog her bekymring for, at den tyske folkegruppe i Nordslesvig
benytter den nye situation til at gøre forsøg på at løsrive Nordslesvig fra Danmark, og at
der i Nordslesvig opstår et arnested for uro. Jeg har svaret udenrigsministeren, som talte
med mig derom, at det var forståeligt, om den tyske folkegruppe tog levende del i begiven
hederne, og at det nu mere end nogensinde før kom an på, at de danske myndigheder viste
forståelse og ikke drev nogen uvillig nålestikspolitik. Dette gjaldt ikke blot de danske
myndigheder, men også den danske befolkning i Nordslesvig.

sign. von Renthe-Fmk,

128.

Afskrift af major Gleins beretning om besættelsen af København.

15. april 1940.

Afskrift!

:MAJOR GLEm

Oh4 for I. [bataillon a/l 308. i{n/anteri] -r{ egiment].

Kobenhaon, den 15. 4. 1940.

Københavns frihavn og ved

Rapport

om landgangen i København og besættelsen af det derværende kastel den 9. 4.~1940.

}. Forheredelserne.j

Den'2.4.40 fik·jeg fra 1. generalstabsofficer ved 198. inf[anteri] division ordre til at
melde mig den 3.4.40 kl. 9,00 i civil i Bendlerstrasse 14, afdeling L, Berlin.

Da jeg meldte mig den 3.4.40 kJ. 9,00 fik jeg instruktion af den øverstkommande
rende, flyvergeneral Kanpisch. I tilslutning til instruktionen fik jeg følgende ordre: De
flyver senest den 4.4.40 som "Amtsrat" med en passagermaskine fra Tempelhof lufthavn
til København.

Opgave:
1.) Rekognoscering af anløbsmulighederne for et skib

Langelinie.
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2.) Rekognoscering af adgangsvejene til kastellet.
3.) Indgående rekognoscering af kastellet: adgange, vagter, vagternes styrke, kastellets

bemanding og mulighederne for en hurtig besættelse af kastellet.

Ordrerne» og opgavernes ~ldforelse.

Efter fremskafIelsen af nødvendigt pas, valuta og Hyvebillet fløj jeg den 4.4.40 kl.
17,30 fra Tempelliof lufthavn med en af Lufthansas maskiner til København. Under hele
flyvningen blæste der en heftig storm med stærkt snefog. Det var ikke muligt at se noget ,
og flyvningen var på grund af den stærke storm meget ubehagelig. Ved min ankomst til
Kastrup lufthavn i København kl. 20,40 var det allerede blevet mørkt; snefoget og stormen
vedvarede.

Det dårlige vejr, der den aften hemmede trafikken på Københavns gader og i havnen
en del, var meget gunstigt for mig til udførelsen af min opgave. Først kørte jeg ubemærket
med en taxa fra lufthavnen til Rådhuspladsen. Efter at have sikret mig et værelse og spist
til aften på Palace Hotel kørte jeg med sporvognen ud til kvarteret omkring havnen og tog
told- og politivagten samt gitteret ved ind- og udgangen til frihavnen, der er lukket om
natten og bevogtet af politi, i øjesyn. Under min tur langs med Langelinie, hvor jeg rekog
noscerede anløbsmulighederne, blev jeg standset af en politibetjent. På hans spørgsmål,
hvad jeg ville her, sagde jeg bl. a. til ham, at jeg var fremmed her og var faret vild. Jeg
blev derpå meget elskværdigt fulgt hen til det nærmeste sporvognsstoppested af betjenten.
Da betjenten havde forladt mig og fjernede sig til den modsatte side, begav jeg mig straks
igen tilbage til Langelinie og undersøgte derpå adgangsvejen til kastellets indgange mod
syd og nord, hvorved jeg også konstaterede, at portene var lukkede om natten.

Med dette resultat afsluttede jeg så den første rekognoscering og kørte derpå
kl. 1,30 i taxa tilbage til hotellet.

Den 5.4.40 kl. 8,00 gentog jeg min rekognoscering afhavneterrænet, og derefter begav
jeg mig til kastellet, hvor jeg konstaterede, at portene nu var åbne, og at gennemgang gen
nem kastellet også var mulig for civilpersoner.

Resolut begav jeg mig derpå gennem den søndre port ind i kastellet. Vagten, der
stod ved denne indgang, råbte mig ikke an.

For at skjule mine hensigter slog jeg først ind på vejen til kirken. Da jeg kom derhen,
konstaterede jeg, at kirken var lukket. Dette blev bemærket af en dansk sergent, der samtidig
kom forbi kirken. Sergenten kom så henimod mig og spurgte mig, om jeg ville ind i kirken.
Da jeg svarede bekræftende, sagde han til mig, at kirken kun var åben om søndagen. Efter
en kort samtale spurgte jeg så sergenten, om han ikke .kunne vise og forklare mig seværdig
hederne i det gamle kastel. Sergenten opfyldte beredvilligt min anmodning. Først førte han
rig til korporalsmessen, hvor jeg drak et glas øl med ham. Samtidig fortalte han mig så
lidt om kastellet, dets styrke og militære betydning. Efter at jeg havde drukket øllet sammen
med ham, viste han mig så generalsboligerne, de forskellige kontorer, telefoncentralen,
vagterne og de gamle porte ved den sydlige og nordlige indgang. Da jeg havde set alt, hvad
der havde betydning for mig, tog jeg afsked med sergenten og kørte med sporvognen til
Amalienborg, hvor jeg så slotsvagten (livgarden) trække op.

Umiddelbart efter begav jeg mig til mit hotel og gjorde mig klar til hjemrejsen.
Kl. 14,30 begav jeg mig til Kastrup lufthavn, hvor jeg så tiltrådte tilbageHyvuingen

til Berlin kl. 15,30.
Ankomst til Berlin kl. 20,30.
Den 6.4.40 om formiddagen aflagde jeg rapport om resultatet af mine rekognosce

ringer i afdeling L i Bendlerstrasse 14 i Berlin.
Tilbagerejse til Perleberg om eftermiddagen,

n. Divisionsbefalingen.

.Major Gleins afdeling.

1.) Ohef: lVlajor Glein, chef for r. [bataillon af] 308. i[nfanteri]r[egiment],
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2.) Deltagende styrker: r. [bataillon af] 308. i[nfanteri]r[egiment],
cyklistdeling af 326. i[nfanteri]r[egiment],
l deling af 3. [kompagni af] 235. pi[oner] bt1.,
l mellemstor radiostation,
IO helbefarne mather,
l gruppe af O.K.W.'s Abwehrafdeling fra Berlin,
l propaganda- og tonefilmstrop.

3.) Opgave: Major Gleins afdeling sejler med "Hansestadt Danzig" fra Travemtinde til
København, tiltvinger sig hmdgmzg den 9.4.40 kl. 5,16 og besætter kastellet
for at give den tyske gesandts krav særligt eftertryk.

4.) Opgaver i enkeltheder:
a) Mdeling Glein tiltvinger sig landgang så nær som muligt ved kastellet og

trænger ad den hurtigste vej efter mundtlig anvisning og personlig rekognos
cering frem til kastellet (deIstyrker, først og fremmest pionerer i forvejen!)
Det gælde?' i forste række om at besætte den østlige del af kastellet således,
at den vest for denne liggende indre del af kastellet kan beherskes. Jerngitre,
der står i vejen, skal fjernes ved sprængning eller overvindes ved hjælp af
rebstiger og andre hjælpemidler. Pigtrådssakse medbringes!
Den kommanderende general, som bor i østsiden af kastellet, skal tages som
gidsel under hensyntagen til hans militære rang, ligeledes om muligt andre
høje officerer. Endvidere besættes en telefoncentral, der ligger i den østlige
del af kastellet.

b) Samtidig skal begge de bevogtede indgangsporte til kastellet mod nord og
syd tages ved overrumpling og holdes åbne for de efterfølgende styrker.
(Telefonerne i vagtbygningerne skal besættes for at forhindre afgivelse af
advarsler!)

c) Mdelingens hovedstyrke rykker ad hurtigste vej ind i det indre af kastellet,
besætter de vigtigste punkter og tvinger mandskabet til overgivelse. Mand
skabet skal først tvinges til at aflevere sine våben. Forhandlinger, som bliver
nødvendige i den anledning, skal føres hurtigt og energisk. Kommer det til
kamp, skal der gås frem under hensynsløs anvendelse af magt. Kastellet skal
forsvares både mod udfald fra dets eget mandskab og mod angreb ude fra.
Baneovergangene på vestsiden af kastellet skal besættes.

d) Når situationen senere tillader det, skal vigtige punkter af havnen besættes
og danske og udenlandske skibe hindres i at løbe ud.
Skibe fra følgende stater kan dog uhindret lobe ud:

U.S.A., Italien, Rusland, Spanien, Japan.
e) Der skal snarest muligt etableres forbindelse med det tyske gesandtskab.

(Kastelsvej 40, byplanen nr. 20).

5.) Fra luftvåbnet medvirker:
a) Rekognoscedngseskadrille 2. gruppe Heinkel af 10. eskadrille. Når maskiner

fra denne eskadrille "iser sig, skal der udlægges kendingsflag af hensyn til
eventuel nedkastning af meldinger, ligesom forreste linie skal markeres.

b) Bombeeskadre 4
som er rede til , hvis situationen i København kræver det, at angribe med
overlegen styrke og knuse fjendens modstand. Bombeeskadre 4 vil nå frem
ca, ~ til l time efter afdeling Gleins landgang i København. Hvis det på.
grund af svære kampe er nødvendigt at sætte denne eskadre ind, skal der af
skydes røde lyskugler. men kun. efter ordre aflllojol' Glein,

DI. Udførelsen.v)

Indskibningen af tropperne på "Hansestadt Danzig" i 'I'ravemiinde inkl. de med
bragte motorkøretøjer, (motorcykler) cykler, efterretningstjenestens materiel, anuuunition
og forplejning skete uden uheld og var tilendebragt den 8.4.40 kl. 2,45.
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Efter melding til skibskommandanten stak "Hansestadt Danzig ' til søs henimod
kt 3,00.

Stemningen blandt mandskabet var til trods for den meget stærke belægning af ski
bet fortrinlig.

Efter udleveringen af en portion varm te, som jeg lod tilberede i kabyssen, beordrede
~eg ro for mine tropper til kl. 9,00. Jeg selv tilbragte natten på kommandobroen hos
skibets kommandant, orlogskaptajn Schroder, med hvem jeg fastlagde og gennemarbej
dede færden indtil de mindste enkeltheder.

Henad kl. 4,00 blev vi ved blinksignaler og gennem råber prajet af et skib, som over
halede os fra den ene side, hvorpå vort skib stoppede. Orlogskaptajn Schroder begav sig
derpå med et lille kommando af skibets besætning ombord på det skib, der havde prajet
os. Det sidstnævnte var den tyske isbryder "Stettin". Efter ca, 20 minutters forløb kom
orlogskaptajn Schroder tilbage til os med en kaptajnløjtnant, kommandanten fra "Stettin".
I min nærværelse meldte "Stettin"s kommandant, at der var meldt engelske ubåde i far
vandet omkring Kattegat og Øresund, og at han sammen med to forpostbåde havde fået
ordre til at beskytte "Hansestadt Danzig" og samtidig bane vejen for den gennem det is
lagte hav.

Efter en kort rådslagning og studium af søkortet gav orlogskaptajn Bohroder "Stet
tin"s kommandant følgende ordre:

"Jeg har til hensigt at sejle langs den danske søgrænse, således at et undervands
angreb på "Hansestadt Danzig" vanskeliggøres. Sejl med Deres skib og de to forpostbåde
i forvejen for fuld damp og undersøg, om havet er isfrit; endvidere må De beskytte
"Hansestadt Danzig" mod de meldte fjendtlige ubåde. 5 sømil fra Trekronerfortet ankrer
De op og afventer der "Danzig"s ankomst, hvorefter De skal modtage yderligere ordrer."

Efter at have fået denne ordre begav "Stettin"s kommandant sig tilbage til sit
skib og sejlede af sted.

"Hansestadt Danzig" fortsatte derpå ligeledes sin fart.
Imidlertid var det blevet dag. Efter skibskommandantens råd gav jeg cheferne for

mine enheder ordre til på det strengeste at overvåge, at der udover skibets besætning ikke
viste sig nogen soldat på det øverste dæk.

Desuden gav jeg ordre til, at skibets luger skulle lukkes.
Det sidste havde naturligvis til følge, at der på grund af den stærke bemanding blev

frygtelig varmt i de nederste skibsrum. Luften i skibets rum var så kvalm og ubehagelig,
at man næsten ikke kunne ånde.

For den store sags skyld udholdt dog alle mine soldater villigt dette.
Efter udpurringen kl. 9,00 blev der udleveret morgenmad. Derefter blev uniformerne

bragt i orden, våbnene efterset, og instruktion afholdt.
Henimod kl. 10,00 sigtedes der fra kommandobroen 2 danske torpedobåde, der fulgte

efter og iagttog vort skib, men atter forsvandt efter 1~ times forløb.
Endvidere blev der flere gange sigtet tyske rekognosceringsmaskiner.
KJ. 14,00 gav jeg cheferne for de enheder, der stod under min kommando, ordre til

at møde i off[icers]messen for at modtage ordrer.
Først gav jeg meddelelse om vor opgave, hvilket blev modtaget med virkelig be

gejstring og stor glæde af alle tilstedeværende. Derefter gav jeg mine ordrer til løsningen af
vor opgave.

Til hver af cheferne havde jeg udarbejdet en skitse, hvorpå hans rute til kastellet
og indenfor dette nøjagtigt var indtegnet; desuden drøftede jeg på grundlag af skitserne
med hver enkelt chef hans opgave. Efter at jeg atter havde dimitteret cheferne for enhederne,
og disse havde bekendtgjort vor opgave for mandskabet, herskede der den største begej
string over hele skibet. Mine soldater, der imidlertid var blevet gode venner med den i
enhver henseende imødekommende skibsbesætning, var enige med deres kammerater i mari
nen om, at vi ville klare vor opgave - koste hvad det ville!

I løbet af natten sejlede vort skib gennem Kattegat og Øresund; de ubåde, vi havde
fået melding om, mærkede vi intet til.

Da vort skib den 9.4.40 henad kl. 3,00 nærmerede sig Helsingør, lod jeg mine soldater
purre ud.
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Efter indtagelsen af morgenmaden gjorde enhederne sig klar til udskibning.
Kl. 4,45 var vi kommet i nærheden af Trekronerfortet. Vort skib stoppede; 100 m

fra os lå isbryderen "Stettin", der som aftalt ventede på os her.
Fra "Stettin" blev der derpå råbt over til os, at den danske lods, som man ved blink

signaler havde anmodet om til at føre skibet ind i Københavns havn, var blevet nægtet.
Trekronerfortet, som i den stjerneklare nat var klart synligt og også flere gange

belyste os med lyskaster, forholdt sig fuldstændig roligt.
Vi vidste nu ikke, hvorledes det bemandede og med svært skyts armerede fort, som

vi måtte sejle udenom, viJle forholde sig overfor vort skib ved indsejlingen. Endvidere vidste
vi heller ikke, hvor de foran indsejlingen til havnen udlagte minefelter befandt sig.

Skibets kommandant og jeg stod på kommandobroen og var beredt på alt, men vi
var enige om, at vi ubetinget måtte nå vort mål - hvordan det så end skulle gå!

Efter at vi havde fattet denne beslutning, gav orl[ogs]kaptajn Sobreder gennem rå
beren ordre til "Stettin" om straks at starte for fuld damp, sejle uden om fortet i zigzagkurs
og lægge ind i havnen ved Langelinie.

"Stettin" startede straks, vort "Danzig" fulgte efter i dets kølvand i en afstand af
100 m.

På Trekronerfortet var alt stadig roligt, ligeledes på et dansk krigsskib, som lå for
anker i havnen udfor Langelinie.

Kl. 5,20 var vi i København uantastet nået ind i havnen ved Langelinie, hvor "Han
sestadt Danzig" derpå lagde til.

Efter at falderebene var gået, blev der først udskibet en s[vær] m[askin]g[evær}
deling, som blev bragt i stilling på kajen for at sikre udskibningen.

Efter den 8[være] m[askin]g[eværJ-deling fulgte to stødtropper på cykel med føl
gende ordre: Overmanding af politi- og toldvagterne i havnen og ødelæggelse af telefonerne
i vagtbygningerne.

Begge vagterne blev i løbet af 5 minutter overmandet, afvæbnet og taget til fange af
stødtropperne. Telefonledningerne blev klippet over med pigtrådssakse. Under denne aktion,
udskibedes den forst[ ærkede] b[a]t[ai]l[lon] og afsendtes i ilmarch i retning af kastellet.

Rækkefølgen:

Fortroppen: To grupper på cykle.
Opgave: Rekognoscering omkring portene til kastellet mod nord og syd.

Tæt bagefter rekognosceringsgrupperne følger to sprængningstroppe af
pi[oner]-delingen på cykle.
Styrke: l o:ff[icer] og 4 mand hver.

Opgave: Sprængning af portene til kastellet mod nord og syd.
I 200 1n afstand
følger 1. k[om]p[agni] forstærket med en s[vær] m[askin] g[evær]-deling og en
gruppe af efterretningsafdelingen.
Chef: Kaptajn Beck.

Opgave: Efter sprængningen af portene til kastellet skulle han straks trænge ind
gennem nord- og sydporten med stødtroppene, overmande og afvæbne vag
terne, besætte og ødelægge telefoncentralen, besætte generalens bolig og tage
generalen som gidsel. Derpå støde frem gennem kastellet, besætte de udven
dige volde og indrette dem til forsvar.
3. kompagni forstærket med en s[vær] m[askin]g[eværJ-deling.
Chef: Løjtnant Gruler.

Opgave: Følge efter L kompagni og trænge ind i kastellet gennem den nordlige port.
Besætte vagterne indenfor nord- og sydporten.
Bevogtning af våben- og ammunitionsdepoterne.
Gennemsøgning af boligerne og kaserneblokkene.
Tilfangetagelse og afvæbning af kastellets besætning.
Bevogtning af fangerne.
Bataillonsstaben med den mellemstore radiostation (radiostationen blev
læsset på en lastbil, som pålidelige folk var mødt med).
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Abwehr-, propaganda- og tonefilmsafdelingerne følger umiddelbart efter
3. kompagni.
Ohe]: Ordonnans-officer løjtnant Taxis.
2. kompagni forstærket med en s[vær] m[askin]g[eværj-deling.
Ohe]: Løjtnant Baier.
Opgave: Ydre sikring. Samtlige adgangsveje til kastellet skal afspærres og

sikres.
Rekognoscering mod vest indtil jernbanelinien.

Den forst[ærkede] b[a]t[ai]l[lon] var uden uheld udskibet i løbet af 20 minutter og
sat ind i overensstemmelse med ordren.

Under udskibningen lod jeg et prisekommando af skibsbesætningen - styrke:
l officer og 12 mand og to cyklistgrupper - besætte det i havnen overfor liggende danske
krigsskib og lod besætningen, 2 officerer og 30 mand, afvæbne og tage til fange.

Forløbet af kastellets besættelse:

Af cyklistgrupperne, der var blevet sendt forud til portene til kastellet for at rekog
noscere, meldtes der kI. 5,30, at sydporten var åben, men nordporten derimod lukket.

Den sidstnævnte sprængtes derpå kI. 5,32 af den nordlige sprængningskommando.
Umiddelbart efter denne sprængning trængte 1. kompagnis stødtropper ind i kastel

let gennem syd- og nordporten. Vagtposterne og hovedvagten ved sydporten - styrke:
l officer og 30 mand - blev overrumplet, nedkæmpet med jiu-jitsu og afvæbnet. Med und
tagelse af den vagthavende officer, der affyrede sin pistol mod chefen for 1. kompagni, ydedes
der ingen yderligere modstand af vagtposterne og vagtmandskabet.

Ved besættelsen og ødelæggelsen af telefoncentralen blev der først ydet modstand af
de danske telefonister; den blev dog hurtigt brudt.

I meJJemtiden var nu også 3. kompagni og b[a]t[ai]I[lons]-staben trængt ind i ka
stellet gennem nordporten.

Efter at de svære m[askin]g[eværer] var bragt i stilling, blev besættelsen af de ind 
vendige vagter og gennemsøgningen af boliger og kaserneblokke gennemført.

B[a]t['ti]I[lon]s-kommandostationen blev installeret kJ. 5,30 i generalstokkens stue
etage.

Radiostationen, der blev stillet op i haven ved siden af generalstokken, var drifts
klar kI. 5,55.

KI. 6,05 var følgende forbindelser etableret:
1.) Det tyske gesandtskab
2.) 198. inf[anteri] division i Korsør
3.) 305. i[nfanteri] r[egiment] i Gedser.

KI. 6,10 hejstes det tyske rigskrigsflag over den danske generalsbolig, og samtidig
udlagdes flyverkendingsflag.

Gennemsøgningen af boligerne og kaserneblokkene var tilendebragt henimod kJ. 6,15.
De fangne officerer blev først anbragt i generalens bolig og senere i officiantmessen,

de fangne underofficerer og de menige samt de danske politibetjente i gymnastiksalen.
Da der ved gennemsøgningen af boligerne efter militærpersoner flere gange fra dansk

side blev skudt på medlemmer af 3. kompagni, gav jeg ordre til, at også kvinder og børn
skulle forlade boligerne, og at de først af sikkerhedsgrunde skulle begive sig over i kastels
kirken.

Kl. 6,20 viste de første tyske flyvere sig over kastelJet, nemlig først en rekognosce
ringseskadrille og senere nogle bombeeskadriller.

I tiden fra kJ. 5,30 til 6,15 afvæbnedes alle tjenstgørende politifolk indenfor kastellets
afspærringsområde af den ydre sikring (2. kompagni) og førtes som fanger til kastellet.
Politivagterne indenfor 2. kompagnis område besattes. På gaden arresteredes desuden føl
gende, der indbragtes som fanger af 2. kompagni: 22 militærpersoner, deriblandt den danske
generalstabschef, generalmajor Gørtz, samt 2 civilpersoner, nemlig den danske indenrigs
minister og den engelske handelsattache.
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Den udvendige sikring (l gruppe) mod Amalienborg Slot blev angrebet af slotsvag
ten. Sikriugsmandskabet besvarede ilden, hvorpå slotsvagten trak sig tilbage. 3 danske sol
dater såredes.

Kl. 7,35 meldte jeg pr. radio til 198. inf[anteri] division :
"Kastellet i København besat uden modstand". (Signal egi.).
Ved afgivelsen af denne melding var følgende fanger i min magt:
48 officerer, deriblandt 2 generaler og 8 stabsofficerer,

635 underofficerer og menige af hæren og marinen,
32 politifolk,
2 civilpersoner.

Kl. 7,50 modtog jeg følgende melding fra det tyske gesandtskab :
"Alt i orden, Danmark accepterer tyske krav: '
Henimod kl. 8,00 lod jeg radiohuset, telefonhuset, telegrafstationen, forstærkersta

tioneu og de 15 centraler i København besætte af det specialpersonale, der var stillet til min
rådighed af post-specialgruppen.

Den Abwehrgruppe fra O.K.·W. i Berlin, der var stillet til min rådighed, arbej
dede i henhold til særlig ordre selvstændigt lIDder kommando af major i luftvåbnet
Waoherhagen.

Henimod kJ. 9,00 modtog jeg fra luftattacheen ved det tyske gesandtskab, oberst
Petersen, ordre til

1.) at indrage de ydre sikringer,
2.) at tilbagelevere våbnene til de tilfangetagne officerer og politifolk.
3.) at løslade samtlige fanger.
Løsladelsen af fangerne påbegyndtes derefter straks.
Først løslodes kvinderne og børnene, derefter officererne og politifolkene, efter at

de først havde fået udleveret deres våben, og til slut gruppevis underofficererne og de
menige. De sidstnævnte fik før deres løsladelse forplejning fra den danske kostforplejnings
køkken.

Kl. 11,30 var de ydre sikringer inddraget og samtlige fanger frigivet.
Kastellets indkvarteringssteder blev derpå efter ordre rømmet af danskerne og

overtaget af de enheder, som stod under min kommando. Idet den indre sikring af kastellet
opretholdtes, var vor opgave dermed heldigt afsluttet.

(sign.) Glem.

For afskriftens rigtighed:

Klotz.

Kaptajn i g.

l) Se kortskitsen s. 222.

129.
Afskrift af løjtnant Fohrers beretning om besættelsen af radiostationerne

Kalundborg og Skamlebæk.

IS. april 1940.

Afskrift!
PRl\lLT. FOHRER Kobenhavn, den 15. april 1940.

Rapport

om besættelsen af Kalundborg og Skamlebæk radiostationer den 9. april 1940.

Opgave: a) Besættelse af Kalundborg radiostation og den medgivne propagandagruppes
overtagelse af radiodriften,

b) at sætte de 16 sendere i Skamlebæk ud af drift.
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Til disposit1:on stod:
l infanteri-deling af afd. SchuJtz

(l feldwebel og 3 grupper med 35 mand),
l delingsfører med 4 mand til radiostationen i Kalundborg,
l delingsfører med 4 mand til Skamlebæk radio,
l officer af propagandagruppen med 7 mand, deriblandt 2 tolke .

Efter landgangen i Korsør skaffede hr.overintendant Herrmann mig en postbil
med påhængsvogn. J eg selv sørgede desuden for en lastbil, der blev ført af en soldat, da
vi ikke mere kunne få fat i den danske chauffør. Mgang fra Korsør kl. 7.15.

Udenfor Slagelse indhentedes infanteriets fortrop, hvor jeg efter ordre fra hr.
oberstløjtnant Schultz måtte vente, til han selv med omtrent 10 motorcykelskytter kørte
videre frem til Slagelse. Kort før kl. 8.00 nåede jeg til Slagelse og kørte så over
Løve-Gørlev til Kalundborg. Undervejs blev vi betragtet af danskerne med forbavsede
ansigter.

Ca. kl. 9.00 nåede vi til senderhuset. Jeg lod hurtigt bygningen omringe og gik med
delingsførerne og nogle soldater ind i sendelokalet. Straks blev alle lokaler og tele
fonerne besat. Det tilstedeværende radiopersonale blev oplyst om situationen.

S~ationen var, aa besættelsen fandt sted, ikke i drift. Jeg ringede straks studierne
i København op, hvor jeg dog ikke kunne få forbindelse med nogen tysk soldat.
Premierløjtnant Gunzer af propagandagruppen gjorde imidlertid sine apparater i stand,
for at tale over senderen fra Kalundborg. Før disse apparater havde fået tilslutning, ringede
jeg endnu engang til København, hvor der så kom en løjtnant af propagandagruppen til
telefonen. Så blev senderen stillet ind, og fra København blev opråbet til det danske folk
udsendt.

Fra København og også fra Slagelse hørte jeg så, at besættelsen af øen Sjælland var
sket uden modstand.

Jeg beordrede delingsfører Kassner til med sine 4 mand og en halv snes mand af
infanteri-delingen at sætte stationen i Skamlebæk ud af drift ved at borttage alle rørene
og til at holde radiobygningen besat. Ca. kl. 11.00 var denne opgave udført.

Efter at have ordnet de poster, der skulle stilles ud, og skaffet delingsførerne og
underofficererne og mandskabet logis kørte jeg tilbage til Korsør til mit kompagni.

sign. Fohrer.

PrIt.

For afskriftens rigtighed:

KlOb:.

Kaptajn i G.

130.
Mskrift af oberstløjtnant Schultz' beretning med bilag om besættelsen

af de sjællandske garnisonsbyer.

17. april 1940.

Afskrift.

308. INFANTERI-REGIMENT Rfels! illlents}stfabens} kvfarter} Hillerod, den 17.4.40.

Rapport

om afdeling oberstløjtnant Schultz' aktion mod Sjælland/Danmark.

Afdelingens sammensætning:
308. i[nfanteri]r[egiments] stab, signal- og pi[oner]-deling,
III. [bataillon af] 308. i[nfanteri]r[egiment] (delvis på cykler),

65
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Dele af 13. m[askin]g[evær]b[a]t[aillon] (mot.) under kommando af chefen og 14.
[kompagni af det] 308. i[nfanteri]r[egiment],

2. [kompagni af] 235. pi[oner] b[a]t[ai]l[lon] (på cykler),
2 mellemstore radioan1æg,
4 telefonbygningstroppe (mot.)
1 driftstrop (mot.)
1 lårurggruppe af sanitetstjenesten,
Færgepersonale til færgerne i Korsør,
Div[isions]-stabens føringsstab, kun marchteknisk tilsluttet,
235. pi[oner]b[a]t[ai]l[lons] stab. .

Opgave:
Besættelse af garnisonen i Slagelse og hurtig dannelse af et brohoved for de senere

følgende dele af divisionen.
Efter indskibningen af afdelingen på damperne "Oampinas" og "Oordoba" i Kiel

løb damperne den 8. 4. 40 først til Eckernførde.
I Eckernførde-bugten kommer der befaling til mig om at komme til konference ombord

på linieskibet "Schleswig-Holstein". Der bliver de sidste befalinger ang. øvelsens forløb
udstedt. Efter at jeg var vendt tilbage til "Oampinas", afholdes der kl. 14.30 i "Oampinas"
officersmesse en konference med føreren af III. [bataillon af] 308. i[nfanteri]r[egiment],
kompagniførerne og førerne for de underordnede dele (235. signalafdeling, 2. [kom
pagni af] 235. pi[oner]b[a]t[ ai]l[lon] samt propagandaafdelingens særkommando), og desuden
for 13. m[askin]g[evær]b[a]t[ai]l[lon] (mot.) , Først nu bliver aktionen bekendtgjort.
Efter at alt, hvad der er værd at vide om den danske værnemagt, grunden til og formålet
med aktionen er gjort bekendt, udleveres den som bilag vedlagte afdelingsbefaling. Samtidig
gives der ordre til at underrette hele mandskabet om den almindelige situation og gøre det
fortrolig med dets opgaver ved landgangen. .

Man kan over hele skibet høre, hvordan alle ånder lettet op over, at der nu endelig
er klarhed. Alle er begejstrede og stolte over den tillid, som de foresatte skænker os ved
overdragelsen af disse ansvarsfulde opgaver. Enhver er sig bevidst, hvor vanskelig denne
opgave kan være; men der ses på hele skibet ingen forsagte.

Henad kl. 17.00 løber flotillen ud. I forvejen forskellige minestrygere, så "Schleswig
Holstein", nogle slæbebåde, så de to dampere "Oorboda" og "Oampinas" samt nogle andre
marinefartøjer. Henad kl. 19.00 meddeler superkargoen mig, at vi nærmer os den tyske og
den danske minespærring, og spørger, om jeg anser det for tilrådeligt, at mandskabet får
besked herom og om svømmevestene skal tages på. Superkargoen frygter nemlig for, at de
ombordværende skal blive urolige derved. Jeg beslnttede, at svømmevestene skulle tages på,
da jeg ikke var bange for, at mandskabet skulle føle sig foruroliget. Denne ansknelse viste
sig også at være rigtig. Mændenes stemning led intet skår ved den øjensynlige fare. Kl. 20.00
blev beordret ro over det hele; mændene sover; der viser sig ingen nervøsitet.

Henad kl. 2.15 om morgenen den 9. 4. 40 melder superkargoen mig, at "Schleswig
Holstein" er løbet på grund, og at dermed den for afdelingen bestemte artilleriunderstøt
teIse falder bort. Samtidig melder han mig, at den ene af de to slæbebåde er gået under.
Jeg bad ham om ikke at lade disse meldinger gå videre for at undgå at vække uro . Henad
kl. 4.00 melder superkargoen mig endvidere, at flotillen befinder sig i indløbskursen. Jeg
begav mig op på den øverste kommandobro. "Korsør lå indenfor rækkevidde". Alle lys ved
havnen og gadebelysningen brændte. Blinkfyrene og lysene ved havneindløbet lyste langt
bort. For os et beroligende tegn på, at man på øen Sjælland ikke har den mindste anelse. I det
første morgenlys ser man i havnen 2 små og l stort, klart oplyst skib, øjensynlig en færge,
løbe ud. Skønt de kommer tæt forbi vore skibe, der delvis sejler uden positionslys, er der
øjensynligt ingen, som fatter mistanke. Ombord på "Oampinas" hersker der absolut ro, ikke
een mand viser sig på dækket. I spænding og godt kamoufleret ligger betjeningsmandskabet
ved de 12 s[være] m[askin]g[eværer] og de 4 panserværnskanoner skudklare på overdækket.

Kl. 5.15 passerer de 3 marinebåde havneindløbet til Korsør og få minutter efter
løber som første skib "Oampinas" ind til havnemolen. Spændingen på skibet er steget til
det højeste. Havde danskerne fattet mistanke, så måtte skytset i havnebatteriet ubetinget
være trådt i virksomhed.



515

Kl. 5.30. Uendelig længe varer "Campinas" manøvre med at lægge til, fordi en færge
har presset sig ind netop mellem den plads, hvor "Campinas" og hvor "Cordoba" skulle
lægge til. I lastlugerne viser sig nogle stålhjelme på mænd, der feberagtigt venter på ordre
til landgang. Lange minutter går hen, indtil endelig den første lejder er kastet i land.

Kl. 5.45 klatrer som første mand reg.-adjutanten, prlt. Gross ad en rebstige fra
borde og betræder dansk grund. Kort derpå de første mænd på den udlagte trappe, der
mere ligner en stejl, glat hønsestige. De tuugt belæssede mænd må med største forsigtighed
klatre ned; det går alt for langsomt. Snart bliver der ved bagstavnen af skibet lagt endnu en
trappe ud, og udladningen går nu hurtigere fra hånden.

Kl. 5.55. Pladsen foran banegården, selve banegården, posthuset, toldboden og broen
med den sydlige del af Korsør er i min magt.

Kl. 6.20 kommer der fra III. (bataillon af] 308. i(nfanteri]r[egiment] melding om,
at Korsør er afspærret mod nord og syd ved udkanten af byen.

Kl. 6.30. De 10 første cykler af Il. [kompagni af] 308. i[nfanteri]r[egiment] (cyklist
kompagniet) kommer omsider i land. Løjtnant Ulrich, der har ordre til at besætte bakkerne øst
for Vårby-å, farer afsted og når sit mål 7.15 (15km). Han besætter bakken med eet m[askin]
g[evær] og 9 karabinskytter, således at det afgørende punkt tæt udenfor Slagelseer i min magt.

I forvejen havde premierløjtnant Gross på banegården i Korsør beslaglagt en dansk
kriminalbetjents bil og kørte i den sammen med løjtnant Bengel og en soldat, der talte dansk,
på rekognoscering i retning af Slagelse. Vaarbybakken var fri for fjender. Tæt udenfor Sla
gelse standsede premierløjtnant Gross og hørte af beboere, at Slagelse var absolut rolig,
og at der ingen danske soldater var at se. Med denne melding kører premierløjtnant Gross
tilbage og træffer mig kl. 6.50 ved skoven øst for Korsør. Denne melding sendes straks videre
til Korsør til divisionen. Medens i mellemtiden løjtnant Bengel og tolken Paulsen i en gård
tæt udenfor Slagelse holder en telefon besat, medbringer premierløjtnant Gross på tilbage
turen en Feldwebel og en skytte af 13. m[askin]g[evær]b[a]t[ail]l[on] (mot.), bevæbnede
med et maskingevær og en maskinpistol, og disse går straks i stilling og sikrer udfaldsvejen
fra Slagelse, således at det er umuligt for danske tropper at komme ud.

Kl. 6.40. Brohovedstillingen nord og syd for Korsør Nor er besat af de første dele
af III. [bataillon af] 308. i[nfanteri]r[egiment] og udbygges af de efterfølgende dele.

"Cordoba" med 13. m[askin]g[evær]b[a]t[ail]l[on] (mot.) lå ved indsejlingen i Korsør
havn bagved "Campinas", men gik under "Campinas" tillægningsmanøvre forbi denne og
lagde til tæt foran denne ved en havnemole langs gaden, der fører ind til den indre del af
Korsør. Udskibningen af m[askin]g[evær]- og af motorcykleskytterne med deres motor
cykler går væsentlig hurtigere end udskibningen af cyklerne fra "Campinas". Jeg sætter
mig i en vogn, der hører til 13. m[askin]g[evær]b[a]t[ail]l[on] (mot.), og kører til brohoved
stillingen ved skoven, syd for Korsør Nor. Jeg havde givet ordre til, såsnart den første deling
af motorcykelskytte-kompagniet af 13. m[askin]g[evær]b[a]t[ail]l[on] (mot.) var helt udskibet,
at sende denne deling efter mig. Den indtræffer hos mig kl. 7.35. 13. m[askin]g[evær]b[a]t[ail]
leon] (mot.) har dog uden hensyn til udskibningen af motorkøretøjerne sat alle landsatte
mand af l. [kompagni af] 13. m[askin]g[evær]b[a]t[ail]l[on] (mot.) til fods i march mod
Slagelse.

Der udvikler sig en hastig fremmarch mod Slagelse. Cyklister af Il. [kompagni
af] 308. i[nfanteri]r[egiment] raser afsted, så hurtigt de får deres cykler, mod Slagelse.
M[askin]g[evær]-skytterne af m[askin]g[evær]-kompagniet til fods stønner afsted under
byrden af deres maskingeværer og deres fyldte ammunitionskasser mod Slagelse. Alle vil
være de første. KI. 7.45 kører jeg i spidsen for delingen af motorcykelskytterne, med kom
mandanten for 13. m[askin]g[evær]b[a]t[ail]l[on] (mot.) i hælene, ind i Slagelse. Ved de før
ste huse i Slagelse træffer jeg en dansk premierløjtnant, der står i en port med flere soldater.
Jeg lader gøre holdt, hilser på officeren og opfordrer ham til at komme op i vognen og
vise mig kasernen. Undervejs meddeler han mig (han talte for resten meget godt tysk),
at de danske tropper af de foresatte myndigheder i København allerede havde fået besked
om ikke at gøre modstand mod de tyske tropper. Efter at være ankommet til kasernen
anmoder jeg garnisonens kommandant, en ældre dansk kaptajn, om at komme til
mig og giver ham meddelelse om landgangen og om de tyske troppers fredelige besættelse
af Danmark. Jeg opfordrer ham til ikke at yde modstand, da en sådan jo dog var unyt-
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tig og ville fremkalde unyttig blodsudgydelse. Endvidere anmoder jeg ham om at lade
garnisonen træde an. Han forlanger 10 minutters udsættelse, hvad jeg gerne indrømmer.

Kl. 8.20. Løjtnant Ulrich - Il. [kompagni af] 308. i[nfanteri]r[egiment] - får
ordre til at sikre alle udfartsvejene fra Slagelse med en gruppe cyklister.

Kl. 8.30. Den danske garnison i Slagelse er trådt an under våben og bliver meldt
af den danske kommandant. Ved hjælp af tolken Marquardt giver jeg de danske soldater
oplysning om grunden til Danmarks besættelse og siger til dem, at de er fuldstændig frie
og kan beholde deres våben. J eg havde af de danske soldater i det hele det indtryk, at de
var ganske glade over, at affæren endte på fredelig måde.

Kl. 8.40. Medens jeg talte, indtræffer divisionschefen, hr. general Roettig, i kasernen
i Slagelse. Også til ham melder kommandanten for den danske garnison, idet der præsenteres
gevær. Hr. generalen afskridter fronten af de danske soldater, der er trådt an i åben karre,
og hilser på de danske officerer. I dette øjeblik flyver en eskadrille tyske kampflyvemaskiner
hen over byen Slagelse. Dette gør et meget stærkt indtryk.

Kl. 8.50 sættes de imidlertid indtrufne dele af 13. m[askin]g[evær]b[a]t[ail]l[on]
(mot.) i march mod garnisonen i Ringsted med ordre til at tage denne og afvæbne den der
liggende artilleriafdeling eller give den underretning om de foreliggende kendsgerninger.

Jeg selv taler endnu i længere tid med den danske kommandant og får derved føl
gende interessante at vide:

"Garnisonen havde den foregående dag afholdt en fredsmæssig øvelse med den situa
tion for øje, at tyske tropper går i land i Korsør. Tropperne havde under denne øvelse besat
den øst for Vaarby Aa liggende bakke, som også jeg havde fundet afgørende og vigtig. Tid
ligt om morgenen den 9.4.40 var garnisonen blevet alarmeret fra København; skarpe pa
troner var blevet udleveret, og kommandanten agtede igen at besætte Vaarby bakkerne,
da der indløb befaling om ikke at yde modstand mod de tyske tropper. Efter en sammenlig
ning af tiderne ville garnisonen, selvom den sidstnævnte befaling ikke var indløbet, være an
kommet til Vaarby bakkerne ca. 74 time efter, at disse allerede var blevet taget af de forreste
dele af min afdeling".

Den danske afdeling ville altså være kommet for sent.
Med harme bemærkede den danske kommandant, at vi ikke engang var rykket frem

med panservogne, hvortil jeg svarede ham, at disse først blev udskibet senere (!).
Kommandanten var, ligesom alle hans officerer, i modsætning til mandskabet meget

nedslået over landets overrumpling og overgivelse uden kamp. Han anså sig hele tiden for
taget til fange, og kun min gentagne forsikring om, at dette ingenlunde var tilfældet, og
at jeg lod ham beholde hans våben, beroligede ham noget.

Hele aktionen mod garnisonerne i Slagelse, Ringsted og Roskilde, den sidste ved 13.
m[askin]g[evær]b[a]t[ail]l[on] (mot.), var fuldstændig afsluttet ved middagstid. Jeg selv
kom til Ringsted henad kl. 11.00. Tropperne af afdeling Schultz blev den 9.4.40 fordelt
på følgende måde, efter at 13. m[askin]g[evær]b[a]t[ail]l[on] (mot.) var udskilt af styrken:

10. [kompagni af) 308. i[n/anteri}r[egiment} i Korsør med ordre til at sikre havnen
og byen Korsør, indtil 326. i[nfanteri]r[egiment] indtraf.

9. [kompagni af) 308. i[n/anteri}r[egiment} med ordre til at sikre Slagelse by mod
den danske garnison, medens staben for III [bataillon af] 308. i[nfanteri]r[egiment] med
12. [kompagni af] 308. i[nfanteri]r[egiment] og den tildelte inf[anteri]pi[oner]-deling nåede
til Sorø.

Staben for 308. i[nfanteri]r[egiment] med Il. og 14. [kompagni af] 308. i[nfanteri]
r[egiment] samt det tildelte 12. [kompagni af] 235. pi[oner]b[a]t[ail]l[on] nåede til Ringsted.

De til særlige opgaver indsatte afdelinger af 235. signalafdeling fuldførte hurtigt deres
opgaver, navnlig besættelsen af den vigtige radiostation Kalundborg. Samtidig med aktionen
mod Korsør gik hånd i hånd besættelsen af København ved l. b[a]t[ail]l[on] af mit regiment
under kommando af major Glein. Aktionen var afsluttet den 9.4.40 om aftenen og vejen
Korsør-København i min magt.

sign. SchullZ,
Oberstløjtnant og regimentschef.

For afskriftens rigtighed:
KlolZ.

Kaptajn i. G.
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INFANTERI-REGIMENT 308.
Bilag til rapport Cra 308. i[nCanteri)r[egiDlent),

oberstløjtnant Schultz.

Regimentsbefaling nr. l vedr.landgangsaktionen i Korsør.

1.) I Korsør må der formentlig kun regnes med svag modstand fra gendarmeri, told- og
politimænd.
Eventuel modstand fra noget ældre skyts brydes af indsatte marinefartøjer, desuden
af det på "Campinas" opstillede panserværn og m[askin]g[eværer]. De sidste yder
også ildbeskyttelse ved landgangen.

2.) 3. [bataillon af] 308. i[nfanteri]r[egiment] besætter med 2 skyttekompagnier (udskibes
ad agterlandgangen) først de nærmeste omgivelser af havnen med posthus, banegård
og toldbod. Begge kompagnier støder så frem gennem Korsør mod Sø og NØ, når
til østkanten af Korsør og sikrer der mod en eventuel fra øst kommende modstander.
De når så til brohovedstillingen på begge sider af Korsør Nor.
Denne sikring forstærkes senere af efterfølgende dele af 12. [kompagni af] 308. i[nfanteri]
r[egiment]. - Enhver trafik fra Korsør i østlig retning skal forhindres. Ubevæbnede,
der kommer fra øst, slippes igennem til Korsør.

3.) Il. [kompagni af] 308. i[nfanteri]r[egiment] udskiber derefter; løjtnant Ulrich med de
første 8 cykler når til broen over Vaarby Aa og besætter bakkerne ca. l km øst derfor.
Efter ham følger efter udskibningen Il. [kompagni af] 308. i[nfanteri]r[egiment] i
hurtigt tempo og forstærker løjtnant Ulrichs stilling. Videre fremmarch mod Slagelse
tiltrædes først på min ordre.

4.) Regimentets efterretnings- og censurafdeling kun med de tropper, som sættes ind mod
Slagelse, med ordre til at afbryde telefon- og telegrafforbindelserne i posthus, banegård
og kaserne, udskiber derefter. Dertil kommer en tornysterradiotrop; samtlige troppe
på cykler.

5.) 2. [kompagni af] 235. pieoner]b[a]t[ail]l[on] udskiber derefter og når med størst mulige
hurtighed på cykler Slagelse, idet de følger efter Il. [kompagni af] 308. i[nfanteri]
r[egiment].

6.) 12. [kompagni af] 308. i[nfanteri]r[egiment] overtager under hele landgangen luftbe
skyttelsen for "Campinas" og udskiber i tilslutning til pi[oner]-kompagniet, sammen
med inf[anteri]-pi[oner]-deling.

7.) 14. [kompagni af] 308. i[nfanteri]r[egiment] når med de første udskibede stykker skyts
delingsvis til østkanten af Korsør ved vejen til Slagelse og forstærker der sikringen af
brohovedet. Efter udskibningen af de første lastautomobiler følger det delingsvis til
Slagelse og melder sig der hos mig.

8.) 308. i[nfanteri]r[egiments] inf[anteri]-pi[onei]-deling undergives 3. [bataillon af] 308.
i[nfanteri]r[egimeut]. Udskiftning efterhånden som landgangsbroerne bliver fri.

9.) 235. signalafdeling sender med det forreste skyttekompagni en stødtrop for at afbryde
telefon- og telegrafIorbindelsen i Korsør, bygger en radiostation i nærheden af havnen
til forbindelse med divisionen. Udskibning når landgangsbroerne bliver fri. Særkom
mando, forstærket med en deling af Il. [kompagni af] 308.i[nfanteri]r[egiment], til af
brydelse af radiosenderen Kalundborg i henhold til ordre efter rekvirering af de for
nødne lastautomobiler.

10.) Når jeg har forladt Korsør, overtager kaptajn VoU kommandoen over brohovedet i
Korsør og melder så direkte til divisionen hver anden time, hvis der ikke indtræffer
særlige begivenheder.

Il.) 13. m[askin]g[evær] b[a]t[ail]l[on] udskiber først et m[askin]-g[evær]-kompagni, der mar
cherer til fods til Slagelse til understøttelse, især hvis modstanderen yder modstand
ved Vaarby Aa. For øvrigt følger det delingsvis efter, først motorcykelskytterne, mod
Slagelse.
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12.) Forbindingsplads for tropperne i nærheden af laudgangsstedet, senere hvor militær
lægen bestemmer.

13.) Jeg opholder mig indtil afgangen til Slagelse tæt ved skibet i havnen.

sign. Schultz,
regimentschef.

sign. Gross,
premierløjtnant og regimentsadjutant.

For afskriftens rigtighed:

Klotz,
kaptajn i G.

131.

Generalmajor Roettigs beretning om den 198. infanteridivisions
besættelse af Sjælland, Fyn, Falster og Bornholm.

19. april 1940.

198. INF[ANTERI] DIVISION
Abt. la

Div[isiOlls] st[abe1l81 kv[arter], den 19. 4. 1940.

Rapport

om 198. inf[anteri]divisions besættelse af de danske øer Sjælland, Fyn,
Falster og Bornholm den 9. og IO. 4. 1940.

(Se vedlagte skitse).!)

A. Den opgave, som af den XXXI højere kommando tril] s[ærlig] a[nvendelse] var over
draget den 198. inf[anteri] division, krævede en overraskende og overrumplende landgang
af divisionens styrker den 9. 4. 1940 kl. 5,15 i:

København, Korsør, Nyborg og Gedser.
Fra disse landgangssteder skulle de deltagende styrker gennemføre besættelsen af
øerne ved et rask fremstød ind i landet og ved forsvar af landgangsstederne.

1.) Styrkernes opstilling:
Til gennemførelsen af denne opgave opstillede divisionen efter ordre fra den XXXI
højere kommando tril] s[ærlig] a[nvendelse] 6 styrkegrupper:
1.) M aior Gleins afdeling:

Chei: Major Glein, chef for 1. [bataillon af] 308. i[ufanteri]r[egiment].
Deltagende styrker:

1. [bataillon af] 308. i[nfauteri]r[egimeut].
326. i[ufanteri]r[egiments] cyklistdeling.
1 deling af 3. [kompagni af] 235. pi[oner]b[a]t[ail]l[ou]
1 mellemstor radiostation. 235. signalafdeling
1 propaganda- og 1 touefilmstrop
1 gruppe af krigsmarinen til besættelse af havnen,

Opgave: Maior Gleins afdeling sejler med "Hansestadt Danzig: fra Travemiinde
til København, gennemtvinger landgang her den 9.4.1940 kl. 5.15
og besætter citadellet (Kastellet!) for at give den tyske gesandts krav
til den danske regering særligt eftertryk.
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2.) Oberstløjtnant Schultz' afdeling:

Ohe]: Oberstløjtnant Schultz , chef for 308. i[nfanteri]r[egiment]
Deltagende styrker:

308. i[nfanteri]r[egiments] stab, signal- og pi[oner]deling
3. [bataillon af] 308. i[nfanteri]regiment (delvis på cykle)
dele af 13. m[askin]g[evær]b[a]t[ail]l[on] (mot.) under kommando af
btl.-chefen
14. [kompagni af] 308. i[nfanteri]r[egiment]
2. [kompagni af] 235. pi[oner]b[a]t[ail]l[on] (på cykle)
2 mellemstore radiostationer af 235. signalafdeling
4 telefonbygningshold (mot.) af 235. signalafdeling
l telefonbetjeningshold (mot.) af 235. signalafdeling
l kirurggruppe af sanitetstjenesten ved 198. inf[anteri] division
færgepersonale til færgerne i Korsør
div[isions]stabens snævrere stab}. .
235. pi]oner]b[a]t[ail]l[ons] stab kun tilsluttet marchteknisk.

Opgave: Oberstløjtnant Schultz sejler med linieskibet "Schleswig-Holstein",
damperen "Campinas" og damperen "Cordoba" fra Kiel til Korsør
under beskyttelse af søstridskræfter.
Den besætter garnisonen i Slagelse og danner hurtigt et brohoved for
de senere efterfølgende styrker af divisionen.
Dele af 235. signalafdeling under beskyttelse af en infanteriskytte
deling af 308. i[nfanteri]r[egiment] støder frem mod Kalundborg for at
besætte den danske storsender der.

3.) Oberst Bucks afdeling:

Ohet: Oberst Buck, chef for 305. i[nfanteri]r[egiment]

Deltagende styrker:
III. [bataillon af] 305. i[nfanteri]r[egiment] (på cykle)
3. [kompagni af] 13. m[askin]g[evær]b[a]t[ail]l[on] (mot.)
14. [kompagni af] 305. i[nfanteri]r[egiment]
cyklist-eskadron 235
1. [kompagni af] 235. pi[oner]b[a]t[ail]l[on] (på cykle)
2 mellemstore radiostationer af 235. signalafdeling
færgepersonale til betjening af de danske færger.

Opgave: Fremstød gennem Falster og over sundet ved Vordingborg for at
danne et brohoved nord for Vordingborg for de senere efterfølgende
styrker af divisionen.
Et kompagni faldskærmsjægere havde ordre til at springe ned ved Mas
nedø kl. 6,15 og sikre broerne for oberst Bucks fremrykkende afdeling.

4.) Kaptajn Kanzlers afdeling:

Che]: Kaptajn Kanzler, chef for 7. [kompagni af] 326. i[nfanteri]r[egiment]
Deltagende styrker:

7. [kompagni af] 326. i[nfanteri]r[egiment]
l lille radiostation af 235. signalafdeling

Opgave: Kanziers afdeling sejler med 2 m [ine]både og krigsmarinens torpedo
båd "Claus von Bevern" fra Kiel til Nyborg (på Fyn) og tiltvinger sig
landgang, besætter havnen under beskyttelse af krigsmarinens skibe
og forsvarer den mod eventuelle angreb.
Den beslaglægger de der liggende danske færger ved hjælp af færge
personalet og forhindrer, at noget skib løber ud, samt at danskerne
ødelægger krigs- og handelsvigtige anlæg.
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5.) Forst[ærkede] inf[anteri}reg[iment] 326:
Chef: Oberst von Bessel, chef for 326. i[nfanteri]r[egiment]

Deltagende styrker:
326. i[nfanteri]r[egiment]
3. [kompagni af] 235. pi[oner]b[a]t[ail]l[on]
III. [bataillon af] 235. a[rtilleri]r[egiment]
Dele af 13. m[askin]g[evær]b[a]t[ail]l[on] (mot.)
lille motorvognskolonne tilhørende 1. [kompagui af] 235. [pioner
bataillon).

Opgave: 326. forst[ærkede] inf[anteri] reg[iment] transporteres ad søvejen med
damperne "Leuna", "Bueuos Aires" og "Entrerios" fra Kiel til Korsør
den 9.4.40 for der at blive sat ind i fremstødet mod København.

6.) De øvrige styr/cer af divisionen (henved en forst[ærket] reg[iments]gruppe og
etappetjenesten) havde ordre til at sejle over fra Warnemiinde til Gedser for
derfra at blive ført videre i retning af Vordingborg.

Operationens tyngdepunkt var fremstødet fra Korsør i retuing mod København.
Der måtte regnes med fiendtlige forsvarsforanstaltninger.

Der var følgende muligheder:
a) Fjendtligt angreb på de landsatte enkeltgrupper for at ødelægge disse.
b) Fjendtlig modstand mod vore fremtrængende styrker vest for Slagelse, mellem

Slagelse og Roskilde, på Falster og ved broerne ved Vordingborg.
c) Modstand i landstillingen Roskilde-Tune-Mosede ("Tunestillingen").
d) Endelig forsvar på den "gamle landfront" nordvest og vest for København i en

omtrentlig linie Taarbæk-Buddinge-Rødovre-Avedøre.

II.) Planerne for operationens gennemførelse:

Det var dioisionens plan efter heldigt gennemført landgang i Korsør og
efter dannelsen af brohovedet ved Vordingborg at gøre fremstød mod "Tunestil
lingen" med de i Vordinborg landsatte styrker over Køge og med Korsør-styrkerne
(tyngdepunkt!) over Ringsted. Herfra skulle de forenede styrker derefter under
luftvåbnets medvirkning gennembryde "Tunestillingen" fur sluttelig at erobre
hovedstaden København. Såfremt aktionen i Vordingborg mislykkedes, var det
planen først med styrkerne fra Korsør alene at gøre fremstød i retning af Roskilde
under sikring af flankerne.

For dette tilfælde var det stillet den XXXI højere kommando tril] s[ærlig]
a[nvendelse] i udsigt, at eu yderligere reg[iments] gruppe af en inf[anterid]ivision,
som den 9.4. var undervejs gennem Storebælt med søtransport til Norge, ville blive
dirigeret til Korsør og stillet under 198. inf[anteri]divisions kommando til støtte
ved fremstødet mod København.

B. Operationens forløb:

Søtransporten henholdsvis færgetransporten af de enkelte styrkegrupper forløb
gennemgående planmæssigt. Divisionens snævrere stab befandt sig ombord på linieski
bet "Schleswig-Holstein", hvis kommandant samtidig var chef for søtransportgruppen
Korsør-Nyborg. Den 8.4.40 fandt der ombord på linieskibet atter en konference sted
med chefen for søtransportgruppen i overværelse af cheferne for styrkegrupperne Korsør
og Nyborg. Her fastsattes enkelthederne for en understøttelse af landgangsstyrkerne
ved krigsmarinens hjælp.

Linieskibet "Schleswig-Holsteir" løb den 9.4.40 kJ. ca. 3,00 (IO sømil syd for
Korsør) på grund på Vengeance-grunden. Endvidere blev en slæbedamper af søtrans
portgruppen om aftenen påsejlet af et ukendt fartøj og sank. Slæbedamperens besæt
ning - et kommando af krigsmarinen - blev for størstepartens vedkommende bjerget
af krigsmarinens egne skibe, en lille del blev optaget af en dansk torpedobåd, uden at
danskerne bemærkede noget mistænkeligt.
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Transportdamperne og krigsmarinens øvrige skibe fortsatte efter ordre fra sø
transportgruppcns kommandant deres fart i retning af Korsør, idet man ved landgangen
gav afkald på den artilleriunderstøttelse, som var forberedt af "Schleswig-Holstein".

Da det ikke var til at overse, hvornår linieskibet kunne sejle videre, gik divi
sionens snævrere stab fra borde over på et af krigsmarinens småfartøjer og fortsatte med
dette farten mod Korsør.

På grund af de indtrådte hindringer og vanskelighederne ved at løbe ind i havnen
i Korsør forsinkedes Korsør-styrkernes landgang ca, en halv time.

Hensul kl. 6,00, efter at krigsmarinens for Korsør destinerede skibe i forvejen havde
foretaget de nødvendige sikringer i havnen, lagde transportdamperne "Campinas" og
"Cordoba" til i Korsør havn. Samtidig ankom krigsmarinens fartøj med 198. inf[anteri]
divisions snævrere stab.

Sammen med "oberstløjtnant Schultz' afdeling"s første styrker satte divisions
chefen foden på dansk grund i Korsør.

Enkelthederne i de 4 deltagende styrkegruppers gennemførelse af aktionen frem
går af gruppechefernes vedlagte rapporter.

Efter opstillingen af divisionens radiostation indløb de første meldinger om
"major Gleins afdeling"s heldigt gennemførte landgang i København, "oberst Bucks
afdeling"s landgang i Gedser og "kaptajn Kanziers afdeling"s landgang i Nyborg,
Meldingen om den planmæssige landgang alle 4 steder blev pr. radio videregivet til den
XXXI højere kommando tril] s[ærlig] a[nvendelse].

Kl. 7,50 meldte oberst Bucks afdeling, at den havde fået dannet brohovedet
ved Vordingborg.

Kl. 7,45 modtoges i Korsør gennem et af krigsmarinens skibe radiomelding om,
at den danske regering havde givet ordre til, at den danske hær ikke måtte yde mod
stand mod den tyske værnemagt.

Kl. 8,00 fulgte divisionschefen med sin nærmeste stab i automobil efter Scbultz'
afdelings mot[oriserede] grupper og cyklistgrupperne, der var ilet forud, til den danske
garnison i Slagelse og ankom der kl. 8,15. Umiddelbart efter ankomsten skridtede div
[isions]ch[efen] fronten af den der opstillede bataillon af 5. r[egiment] af, og der ud
veksledes venskabelige hilsener mellem div[isions]ch[efen] og den danske chef.

Kl. 8,45 fik chefen for den 13. mot[oriserede] m[askin]g[evær-]b[a]t[ail]l[on],
major Michalke, ordre til at rykke frem til Ringsted for at foretage en fredelig besæt
telse af den derværende garnison.

Kl. 9,30 ankom div[isions]staben til Ringsted. Divisionschefen hilste på gar
nisonskommandanten samt på byens borgmester.

Kl. 10,00 fik chefen for 13. mot[oriserede] m[askin]g[evær-]b[a]t[ai]l[lon] ordre
til som næste mål at gennemføre en fredelig besættelse af garnisonen i Roskilde. Et
kompagni af 13. mot[oriserede] m[askin]g[evær]b[a]t[ai]l[lon] fik ordre til fredelig
besættelse af Holbæk.

Kl. 10,00 ankom divisionens snævrere stab samtidig med 13. mot[oriserede]
m[askin]g[evær]b[a]t[ai]l[lon] til Roskilde. Her hilste divisionschefen på reg[iments]
ch[efen] for det der garnisonerede danske 4. reg[iment].

Kl. 12,00 forlod divisionens snævrere stab Roskilde ledsaget af en motorcykle
skytteafdeling af 13. mot]oriserede] m[askin]g[evær-]b[a]t[ai]I[lon] under kommando af
b[a]t[ai]l[lons]chefen for at køre til København.

Kl. 12,45 nåede denne afdeling byens vestlige udkant og kørte gennem byen
til Kastellet.

Kl. 13,00 ankom den til Kastellet, hvor divisionschefen hilste på major Glein,
chefen for 1. [bataillon af] 308. i[nfanteri]r[egiment], og modtog dennes melding om ud
førelsen af det hverv, ' der var overdraget ham.

Efter en kort velkomsthilsen til den forst[ærkede] I. [bataillon af] 308. i[nfanteri]
r[egiment] begav divisionschefen sig til det tyske gesandtskab og optog forbindelsen
med chefen for generalstaben for den XXXI højere kommando tril] s[ærlig] a[nvendelse],
der var tilstede der , samt med den tyske gesandt.

Divisionsstaben begav sig derpå til sit div[isions]stabskvarter, hotel Phønix.
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Om eftermiddagen indløb der ordre fra den XXXI højere kommando t[J] s[ærlig]
a[nvendelse] om, at også Bornholm ifølge Førerens bestemmelse skulle besættes den
10.4:. Divisionen udvalgte til denne opgave II. [bataillon af] 305. i[nfanteri]r[egiment].
Samtidig indeholdt ordren fra den XXXI højere kommando t[il] s[ærlig] a[nvendelse]
planer over den foreløbige ordning af besættelsen af de danske øer.

Renad kl. 17,00 meddelte divisionen telefonisk til den XXXI højere kommando
t[il] s[ærlig] a[nvendelse], at den for den 9.4:.4:0 stillede opgave var gennemført i alle
enkeltheder. Alle garnisoner på Sjælland var besat af styrker af den 198. inf[anteri]
division.

II. [bataillon af] 305. i[nfanteri]r[egiment] blev den 10.4:.4:0 kl. 6,00 med søtrans
port bragt til Rønne, hvor den landede uden uheld kl. 16,35 og udførte sin opgave.

R e r m e d var l 9 8. i n f [a n t e r i] d i v i s i o n s o p g a v e, d e n o v e r 
rumplende besættelse af de danske øer og landets hoved
s t a d K ø b e n h a v n a f s l u t t e t.

Roettig.
Generalmajor.

l) Skitsen er gengivet s. 231.

132.

Redegørelse fra generaloberst v. Brauchitsch angående de beføjelser, der
tilkommer den øverstbefalende over de tyske tropper i Danmark.

19. april 1940.

Genpart til Pol. I jy[ 5804 g.

DEN ØVERSTKOMMANDERENDE
OVER H.lIJ:REN

Gen. St.d.H, Gen.Qu. (IB)
Nr. 5198/40 gelt[eim].

Ang.: Den øverstbefalende over de
tyske tropper i Danmark, hans
stilling og beføjelser (XXXI.
høj[ere] k[omman]do).

H{oved] kv{arteret] OKH, den 19. 4. 1940.

I. Efter de af Føreren og den Øverstkommanderende over værnemagten udstedte
instrukser skal den af Føreren indsatte befuldmægtigede varetage samtlige interesser
indenfor politik, forvaltning og økonomi.

Den øverstbefalende skal forberede og gennemføre landets militære sikring
og forsvar.

II. På grundlag af forordningerne fra OKW/WFA/L. 'u. 22092/40 g.K. (IV) af
12.3.4:0 og fra OKWjWFAjL. nr. 700/40 g.K. (IR)jIV af 10.4.4:0 bestemmes herved
i samlet fremstilling og som supplement følgende:

1.) Den øverstbefalende er efter de anførte forordninger fra OKW den tyske værne
magts repræsentative stedfortræder. Til afværgelse af farer er han berettiget til
at udstede befalinger til alle i Danmark værende styrker af de tre værnemagts
dele, selvom disse taktisk ikke er OKR underordnede.

På de enkelte pladser ved kysten og standkvarterer har officerer med
ældst anciennitet eller også de af den øverstbefalende udpegede officerer som
lokale kommandanter tilsvarende beføjelser.
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Iøvrigt gælder forordningen om kommandobeføjelser indenfor hærens
operationsområde (OKW nr. 1050/39 ;-r.Kdos. WFA/L II c af 10.5.39) analogt.

2.) Til opfyldelse af sine opgaver udøver den øverstbefalende de militære højheds
rettigheder. Han er berettiget til at træffe alle herefter påkrævede militære for
holdsregler.

Alle værnemagtsdeles militære interes-sr repræsenterer den øverstbefalende
samlet overfor den danske regering.

Han skal sørge for at indlede og varigt opretholde et godt forhold til det
danske militær.

3.) De ikke-militære forholdsregler, som den øverstbefalende anser for nødvendige til
gennemførelsen af sin opgave, stiller han krav om hos den befuldmægtigede og
repræsenterer overfor denne samlet alle vær: iemagtsdeles interesser.

Den befuldmægtigede repræsenterer efter de ham af Føreren givne instruk
ser de ikke-militære interesser overfor den danske regering. Det er derfor hans op
gave at kontrolere regeringens virksomhed med hensyn til gennemførelsen af de
tyske krav og overholdelsen af de af den danske regering givne tilsagu. I så hen
seende skal hau særlig have sin opmærksomhed henledt på, at ved alle regerings
foranstaltninger besættelsesstyrkernes sikkerhedogderes forsyning bliver garanteret.

4.) Den øverstbefalende skal være betænkt på og arbejde på et nøje samarbejde ·I;i;d
den befuldmægtigede og på gensidigt at holde ham a jour med deu militære og
den politiske situation.

5.) Om indsættelse af tropper, det være sig til beskyttelse af landet, eller på begæring
af deu befuldmægtigede (f. eks. for at bistå ved en indvirkning på den danske
regering) træffer den øverstbefalende afgørelsen, idet han indberetter til OKW.
Han bærer det fulde ansvar herfor overfor den øverstbefalende over hæren.

6.) Til at behandle alle spørgsmål, der angår trafikvæsenet (jernbaner og de indenrigske
vandveje) er der ved det danske trafikministerium indsat en befuldmægtiget kom
missær som repræsentant for chefen for transportvæsenet.

Den befuldmægtigede kommissær repræsenterer efter instrukser fra chefen
for transportvæsenet de militære krav om benyttelse af landets egne trafikmidler
direkte hos de danske trafikmyndigheder. I principielle og vigtige spørgsmål
skal han have samtykke fra den øverstbefalende. Han er samtidig også dennes
rådgiver i alle transportsager.

Den befuldmægtigede kommissær skal give den befuldmægtigede meddelelse
om vigtigere forhandlinger med de danske trafikmyndigheder. Han står til den
befuldmægtigedes rådighed til varetagelse af almindelige tyske interesser overfor
de danske trafikmyndigheder.

7.) Som kontor for chefen for værnemagtens signaltjeneste (WNV) oprettes der for
den øverstbefalendes ressort et værnemagts-signalkommandantskab.

Chefen for værnemagts-signalkommandantskabet repræsenterer hos den
befuldmægtigede efter instrukser fra chefen for WNV de militære krav om
benyttelsen af landets egne efterretningsmidler. Til disposition for den befuld
mægtigede står til varetagelse af telegraftekniske interesser en telegrafbefuld
mægtiget (Tbv).

I principielle og vigtige spørgsmål skal den telegrafbefuldmægtigede have
samtykke fra den øverstbefalende. Han er samtidig også dennes rådgiver i alle
sager ang. udnyttelsen af landets eget telekommunikationsnet.

8.) Et forbindelseskontor til OKW (Wi Ru Amt) tildeles den delegerede i økonomiske
sager hos den befuldmægtigede. Det er talsmand for OKW's krav (Wi Ru Amt).
Om principielle og vigtige sager skal den øverstbefalende have meddelelse gennem
forbindelseskontoret.

I spørgsmål om udnyttelse af landet til troppernes forsyning står lederen af
forbindelseskontoret til disposition for den øverstbefalende som rådgiver.

9.) Behandlingen af spørgsmål om det civile luftværn påhviler - efter instruksen fra
Luftgaukommando XI - Luftgaustaben tril] s[ærlig] a[nvendelse] 300.
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Anordninger for det civile luftværn udstedes af den øverstbefalende for de
tyske tropper i Danmark, efter at sagen har været forelagt ham af kommandanten
for Luftgaustaben tril] s[ærlig] a[nvendelse] 300.

10.) Propagandakolonnens virksomhed skal begrænses til at aflægge rapporter om rnili
tære anliggender og til at varetage troppernes åndelige tarv.

Ligeså omfatter censurofficerernes kontrol med pressen kun den militære
censur. Censurofficererne skal have adgang til i presse, billeder, film og radio at
forhindre fremkomsten af emner, hvis offentliggørelse helt eller delvis ville kunne
virke skadeligt for den tyske værnemagts interesser. Der skal ikke selvstændigt
skrides ind overfor den danske presse.

Ledelsen af den aktive propaganda påhviler den befuldmægtigede. Forsåvidt
denne har ønske om til den telrniske gennemførelse af denne at tilkalde militære
styrker og institutioner, meddeJer han sin begæring til den øverstbefalende, der
træffer bestemmelse om genuemførelsens detailJer. Den øverstbefalende skal
bestræbe sig på, at han, forsåvidt værnemagtens interesser berøres ved udøvelsen
af den aktive propaganda, i rette tid kommer til at deltage deri.

Radioafdelingerne skal så snart som muligt erstattes med den befuldmæg
tigedes organer. Den militære censur af radioen berøres ikke heraf.

Il.) Reguleringen af den militære grænsetrafik sker efter instrukser fra OKW (Amt
Ausland/Abwehr). Bestemmelserne udstedes særskilt.

12.) Med hensyn til den øverstbefalendes forbindelse med de danske militærmyn
digheder står efter de af OKW givne instrukser de i København værende at
tacheer for krigsmarinen og luftvåbnet til rådighed for den øverstbefalende.

Den for København bestemte militærattaches virksomhed suspenderes
foreløbig. Skulle det være ønskeligt, at han midlertidigt opholder sig i Køben
havn, så skal der hver gang stilles andragende herom til OKH (O Qu IV).

13.) Med hensyn til retshåndhævelsen gælder den af chefeu for overkommandoen for
værnemagten d. 6.4.1940 udstedte kundgørelse - Az. WFA/Abt. L. nr. 22146/40
g.Kdos. (IV). Derefter har den øverstbefalende de rettigheder og beføjelser som
rettergangschef, der efter den af den øverstkommanderende over hæren den 14.
9. 1938 udstedte kundgørelse nr. 119/38 g. Kdos. HR II tilkommer den øverst
befalende for en arme.

Der skal i vidt omfang gøres brug af adgangen til at afgive strafforfølgelsen
overfor danske undersåtter til danske domstole (§ 3 KStVO). Nødvendigheden
af at underkaste danske indbyggere krigsretsbehandling kan kun anerkendes,
når værnemagtens interesser direkte berøres, og når der ikke synes at foreligge
garanti for en tilstrækkelig soning ved de danske domstoles medvirken. I almin
delighed vil pådømmelsen ved militære retter kunne begrænses til kun at gælde
for strafbare handlinger efter § 2, nr. 4, i K.St.VO.

sign. von Brauehitsch,

133.
Skrivelse fra general v. Kaupisch til general Bodenschatz angående

tysk politik i Danmark efter besættelsen.
20. april 1940.

DEN ØVERSTBEFALENDE OVER DE
TYSKE TROPPER I DANMARK

H[ovedj kv[arteretj, den 20. 4. 1940.

Kære Bodenschatz.

Vedlagt sender jeg Dem en skrivelse fra økonomiofficeren, der er attacheret mig
(en med Pour le merite dekoreret ubådskaptajn fra verdenskrigen, der arbejder i det tyske
erhvervsliv), endvidere en melding fra min kvartermesterafdeling til OKR.
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Formålet med disse skrivelser') er et dobbelt:
1.) Det må undgås, at den tyske værnemagts og dermed Tysklands anseelse overfor Dan

mark nedsættes som følge af, at enkelte myndigheder og personligheder optræder
i strid med forskrifter og overenskomster.

2.) Vi vil opnå, at vi ved villigt samarbejde med Danmark kan skaffe os så meget som mu
ligt til vor krigsrustning.
Danskeren er ikke nogen polak, men en germaner.
Den suverænitet, som er garanteret ham, må bevares udadtil.
Det lægger konge, regering og folk vægt på.
Selvfølgelig kunne vi tvinge dem. Men det ville være helt forkert, for vi ville bestemt
ikke skaffe så meget tilos selv, som vi ved "frivilligt" samarbejde med den danske
regering, industri, købmandsstand o. s. v. kan og må skaffe os.

Føreren og generalfeltmarskallen kan stole trygt på, at der vil blive handlet med
venlige miner, men med ubøjelig hårdhed.

Med hilsen og heil Hitler
Deres

v. K[aupisch].

1) De pågældende skrivelser er ikke påtruffet.

134.
Ordre fra general v. Kaupisch, at Føreren venter, at de tyske soldater

viser de nordiske kvinder fornøden agtelse.
21. april 1940.

DEN ØVERSTBEFALENDE OVER DE
TYSKE TROPPER I DANMARK

H{ovedJkv{arteretJ den 21. 4. 1940.

Føreren og den Øverstkommanderende venter, at alle soldater vil vise kvinder og unge
piger i de nordiske stater den fornødne agtelse.

Tropperne skal ved appellerne have besked herom.

Den øverstbefalende
v. Kaupiseh.

Flyvergeneral.

135.
Den øverstbefalende over de tyske tropper i Danmark, general v. Kaupisch,
fremsender til de tyske hærafdelinger en hilsen fra generaloberst v. Brauchitsch.

21. april 1940.

DEN ØVERSTBEFALENDE OVER DE
TYSKE TROPPER I DANMARK

H[oved]kv[arteret], den 21. 4. 1940.

Hærens øverstkommanderende har sendt mig følgende radiotelegram:
"Anerkender ledelsens og troppernes fortrinlige præstationer ved indmarchen i Dan
mark. Venter fortsat eksemplarisk holdning i det besatte land til styrkelse af den tyske
hærs anseelse i verdens øjne. Givet den 20.4. på Førerens og den Øverstkommanderendes
fødselsdag. "

von Brauchitsch.
Generaloberst og øverstkommanderende for hæren.
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Jeg videregiver med glæde denne anerkendelse til alle styrker under min kommando.
Danske og kendere af landet har desuden meddelt mig, at de tyske soldaters hid

tidige udmærkede holdning i Danmark er egnet til at udrydde tidligere fordomme og
ødelægge virkningen af den engelske propaganda.

Jeg forventer, at alle officerer, underofficerer og menige også fremtidig i enhver
henseende, både tjenstligt og udenfor tjenesten, optræder eksemplarisk og repræseuterer
Stortyskland på værdig måde.

Denne dagsbefaling skal ved appeller bekendtgøres for alle troppeafdelinger.
Offentliggørelse af denne dagsbefaling gennem radio eller presse må ikke finde sted.

Den øverstbefalende
v. Kaupisch.

F1yvergeneraI.

136.
Renthe-Fink fremsender udkast til cirkulære om, hvorledes de tyske tropper

skal forholde sig i Danmark.

22. april 1940.

Telegram
(åbent)

Kobenhaim, den 22. april 1940.
Ankomst, den 22. april 1940 kl. 21.40.

Nr. 368 af 22• .J.

Gesandtskabet og den militære overstbefalende har i fællesskab gjort udkast til et
"Cirkulære om, hvorledes man skal optræde i Danmark', og dette skal bringes til
troppernes kundskab samt udleveres til alle indrejsende enheder og enkeltpersoner, der
rejser ind i Danmark fra Tyskland.

Udkastet har følgende ordlyd:

"Cirlrulære om, hvorledes man skal optræde i Danmark".

l) Enhver tysker skal være sig bevidst, at det ikke er et fjendeland, han betræder,
men et venneland, som tropperne kun er rykket ind i for at beskytte kongeriget Danmark.

2) Danskeren har en stærk nationalfølelse. Undgå derfor alt, hvad der kan
krænke den nationale ære.

3) Danskeren er frihedselskende og selvbevidst. Unødvendig overlegenhed og
skarphed krænker danskernes selvfølelse.

4) Politiske diskussioner skal undgås.
5) Forsigtighed i samtaler. Kendskabet til det tyske sprog er meget udbredt.
6) Rigsbank- og rentebanksedler eller tyske pengestykker modtages ikke i Dan

mark. Som betalingsmidler gælder kun rigskreditkassesedler (R.K.K.-scheine) eller danske
kroner.

7) Rationerede levnedsmidler i Danmark er:
Kaffe, te, kakao, margarine og sukker. Køb af disse levnedsmidler er forbudt alle
indrejsende civile personer, enkelte soldater og troppeenheder.
8) Hamstringskøb af varer, ligegyldigt af hvilken art, er forbudt. Overtrædelse af

dette forbud straffes meget strengt.
9) Påtrængenhed af enhver art overfor befolkningen skal undgås.
10) Enhver tysker i Danmark skal til enhver tid være sig bevidst, at også han

repræsenterer det tyske rige, og at Tyskland bedømmes efter hans optræden.
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11) Alle personer, der rejser ind i Danmark med et krigsøkonomisk hverv, og som
vil træde i forbindelse med det danske erhvervsliv, skal, før de begynder på nogen som
helst virksomhed, sætte sig i forbindelse med den tyske krigsøkonomiofficer i København,
fregatkaptajn dr. Forstmann, hotel d'Angleterre, der henviser dem til de kompetente myn
digheder.

12) Personer, der rejser ind i andre økonomiske anliggender, skal sætte sig i forbin
delse med det tyske gesandtskab, handelsafdelingen, der ligeledes henviser dem til de
kompetente myndigheder.

Såfremt jeg ikke modtager nogen anden instruktion, tør jeg antage, at man i Berlin
er indforstået med foranstående.

Renthe-Fink.

137.

Redegørelse fra storadmiral Raeder om forhistorien til
operation "Weseriibung".

22. april 1940.

Afskrift.
Berlin, den 22. april 1940.

Tillæg til marinens øverstkommanderendes krigsdagbog.

Operation "Weseriibung".

1. Den IO. oktober 1939 henledte marinens øverstkommanderende for første gang 
Førerens opmærksomhed på Norges betydning for flåde- og luftkrig. Føreren udtalte, at
han ville overveje sagen.

Den 12. december blev Quisling og Hagelin modtaget af Føreren. Som resultat
heraf blev udstedt direktiver til værnemagtens overkommando om at iværksætte for
beredelser. Marinens øverstkommanderende lod udarbejde en oversigt, der blev færdig i
januar. Efter denne oversigt arbejdede kommandør Krancke i værnemagtens overkommando
på operation "Weseriibung".

I mellemtiden holdt Hagelin kontakt med stabschefen i søkrigsstaben. Hans
opgaver bestod i at udbygge Quislings parti til et handledygtigt organ samt at holde
marinens overkommando underrettet om den politiske udvikling i Norge og om militære
anliggender. Han opfordrede til en almindelig fremskyndelse af forberedelserne, men anså
det for nødvendigt først at udbygge Quisling organisationen. Den hjælp i penge og kul,
som han havde fået løfte om, lod vente længe på sig, og han klagede gentagne gange her
over. Først i slutuingen af marts skønnede Quisling, at operationen hastede så stærkt,
at udvidelsen af denne organisation ikke kunne vente. De militære råd, som Hagelin gav,
blev fremsendt til værnemagtens overkommando.

2. Efter vestmagternes holdning ved afslutningen af den finske krig blev operationen
presserende, men den blev i begyndelsen forsinket af isforholdene i Østersøen. Såsnart
disse bedredes, anbefalede marinens øverstkommanderende indtrængende ved et møde med
Føreren, at den 7. april blev ansat som X-dag, uanset om vejret allerede var egnet også til
operation "Gelb". Den 2. april fastsatte Føreren X-dagen til den 9. april.

3. Den 4. april mødtes Quisling i K[øbenhavn] med en generalstabsofficer fra værne
magtens overkommando. Hagelin fremhævede gentagne gange på Quislings vegne, at der i
god tid burde overlades Quisling en overfaldskommando, ved hvis hjælp han straks kunne
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gribe magten og indsætte en ny regering med kongens samtykke. Denne anmodning kunne
desværre ikke imødekommes, da det ifølge ordrer ikke var muligt at give Quisling og Hagelin
oplysning om, at operationen var umiddelbart forestående, samt om tidspunktet for denne.
4. Den 8. april udlagde englænderne miner i norske territorialfarvande. Samtidig
var der i de foregående dage bemærket en stramning i den norske holdning, hvilket kunne
vanskeliggore operationen. Således var kystbefæstningerne sat i alarmtilstand, og der fandt
troppebevægelser sted - 250 norske soldater blev stationeret på lodsstationen i Koppervik,
og fremskaffelsen af lodser til forsyningsskibene blev forsinket, hvilket forsinkede deres
sejlads nordpå.

En træfning fandt sted mellem tyske og britiske tropper den 8. april, idet
destroyeren Glowworm traf på Hipper-gruppen og blev ødelagt. Under landgangen
senere kom det til kamp mellem de tyske slagskibe og svære britiske flådestyrker ud for
Lofoten øgruppen. Nordmændene havde sat havneforsvaret i de forskellige havne, der
skulle besættes, i alarmberedskab, og der opstod tab på tysk side. Alligevel kunne marinen
gennemføre landgangen i alle de hertil udsete havne. De synspunkter, som marinens øverst
kommanderende fremsatte overfor Føreren, og som han fastholdt til det sidste, nemlig
at det var forkert at lade destroyerne blive tilbage i de nordlige havne som støtte for
besættelsesstyrkerne i land, viste sig at være rigtige. Da destroyerne i Narvik den første
dag ikke blev færdige med at fylde brændselsolie på igen, fordi den anden tankbåd, der
var blevet forsinket af nordmændene, ikke ankom til Narvik, var deres skæbne beseglet.
De blev afskåret af overlegne styrker og måtte tage en kamp med disse inde i fjorden.
Det kystbatteri, som man havde regnet med ved indsejlingen til Narvik, fandtes ikke, hvilket
gjorde situationen særlig ugunstig.

5. Marinen løste de opgaver, der var stillet den, ved at transportere tropperne og
trænge ind i havnene for at landsætte dem. Marinens øverstkommanderende understregede
lige fra begyndelsen, at det ikke ville være muligt en gang til at foretage et gennembrud
med flådestyrker til forsyning af Narvile og Trondheim, da englænderne til den tid afgjort
ville have kontrol over farvandene. Som følge heraf nægtede marinens øverstkommanderende
kategorisk at foretage yderligere transportoperationer med Bremen, Europa etc., da
dette ville medføre fuldstændig ødelæggelse af disse skibe samt de flådestyrker, der eskor
terede dem.

6. Pågribelsen af den norske regering og den politiske aktion i det hele taget mislyk
kedes ganske. En omstændighed, som bidrog hertil, var utvivlsomt, at luftlandetroppernes
ankomst blev forsinket af tåge. Hovedårsagen var dog, at sagerne blev grebet overordentlig
slet an fra politisk side (minister Bråuer). I slige tilfælde må det vigtigste mål være for enhver
pris at arrestere regeringen. Ved energisk optræden ville dette have været muligt, ligesom
man kunne have presset kongen til at danne en ny regering. En minister (diplomat), der
tidligere har opretholdt et yderst korrekt forhold til kongen ogregeringen, er den mest uegnede
til en sådan opgave. Forud for operationens begyndelse gav jeg over for stabschefen for
værnemagtens overkommando og general von Falkenhorst udtryk for bekymring over,
at jeg ikke havde kendskab til, hvorledes den politiske side blev grebet an. Begge forsikrede
mig, at Føreren tog sig af denne sag, og at militæretaterne ikke måtte besværes hermed.
Da jeg omtalte Quisling overfor general v. Falkenhorst, erfarede jeg til min forbavselse,
at denne anså udenrigsministeren (Koht!) for også at være en meget fornuftig mand, der
kunne bruges. Efter denne udtalelse frygtede jeg det værste med hensyn til løsningen af de
politiske spørgsmål.

Situationen udviklede sig som ventet: Quisling fik ikke den fornødne støtte fra
general von Falkenhorst og minister Bråuer. Den norske regering undslap. Omdannelsen
af den norske legering i forståelse med kongen mislykkedes. Quisling blev mistænkt for
højforræderi. Et "administrationsudvalg", der imidlertid ikke udgjorde nogen regering,
blev resultatet. Den norske befolkning blev delt i to lejre. Nu vil det vise sig, om Terbovens
udnævnelse til rigskommissær og minister Bråuers hjemkaldelse vil medføre nogen for
andring.

sign. Raeder.
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138.

Det tyske rigsudenrlgsministeriums bemærkninger til Renthe-Fmks udkast til
cirkulære om, hvorledes de tyske tropper skal forholde sig i Danmark.

Berlin, den 25. april 1940.

Diplogerma, København.
Nr. 420.

25. april 1940.

Chiffertelegram.
(hemmelig chifferkode)

ad Pol. VI 1105.

Svar på nr. 368 (tf 22. [april].

I. Principielt indforstået med cirkulære . Følgende ændringer er dog tilrådelige:

Nr. 10 burde være nr. 2.
Hidtidige nr. 2, 3, 4 og 9 kunne samles som nyt nr. 3 således:
Møder man danskere, skal man undgå alt, hvad der kan krænke danskernes nationale

ære. Politiske diskussioner skal undgås, ligeså enhver skarphed, overlegenhed og
påtrængenhed.')

Hidtidige nr. 5 til 8.2)

De hidtidige nr. 11 og 12 behøver vel ikke at bringes til soldaternes kundskab, men
kun til de personers, som indrejser til Danmark fra Tyskland.

II. Såfremt der ikke kan opnås enighed med den derværende militære øverst
befalende i overensstemmelse med denne instruks, anmoder jeg om igen at telegrafere.

Weizsiicker.

P.N. : Jeg har telefonisk meddelt gesandt von Renthe-Fink, at han må afvente en telegrafisk
instruks som svar på sit telegram nr. 368 af 22. 4.

l) Sætningen: ligeså . . . . påtrængenhed er overstreget og erstattet med: l iges/l enhver 1l11Odvendig
skarphed og overlegenhed.

2) Rettet til: Derpå folger nr. s lil 8.

139.

Cirkulære om, hvorledes de tyske tropper skal forholde sig i Danmark.

Cirkulære

om, hvorledes man skal optræde i Danmark.

1. Enhver tysker skal være sig bevidst, at det ikke er et fjendeland, han betræder, men
et venneland, som tropperne kun er rykket ind i for at beskytte kongeriget Danmark.

2. Enhver tysker i Danmark skal t il enhver tid være sig klart bevidst, at også han repræ
senterer det tyske rige , og at Tyskland bedømmes efter hans optræden.

3. Møder man danske, skal man undgå alt, hvad der kan krænke danskerens nationale
ære. Den danske kvinde skal behandles med agt else. Politiske diskussioner skal undgås,
ligeledes enhver unødvendig skarphed og overlegenhed.

4. Forsigtighed i samtaler! Kendskab til det tyske sprog er meget udbredt.
67
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5. Rigsbank- og rentebanksedler eller tyske pengestykker modtages ikke i Danmark.
Betalingsmidler er kun rigs1:reditkassebeviser (R.K.K.-Scheine) eller danske kroner.

6. Rationerede levnedsmidler i Danmark el': Kaffe, te, kakao, margarine og sukker. Køb
af disse levnedsmidler er forbudt alle indrejsende civile personer, enkelte soldater og
troppeenheder.

7. Hamstringskøb af varer, ligegyldigt af hvilken art, er forbudt. Overtrædelse af dette
forbud straffes meget strengt.

Følgende punkter gælder ikke for personer, der hører til besættelsestropperne:
8. Alle personer, der rejser ind i Danmark med et krigsøkonomisk hverv, og som vil

træde i forbindelse med det danske erhvervsliv, skal, før de begynder på nogen som helst
virksomhed, i København sætte sig i forbindelse med den tyske krigsøkonomiofficer,
fregatkaptajn dr. Forstruann. hotel d' Angleterre, der henviser dem til de kompetente
myndigheder.

9. Civile personer, der i andre økonomiske anliggender rejser ind, skal sætte sig i forbin
delse med det tyske gesandtskab (handelsafdelingen), der ligeledes henviser dem til de
pågældende myndigheder.

Den øverstbefalende for de
tyske tropper i Danmark

von Kaupisch.
Flyvergeneml.

140.

Det Tyske Riges gesandt
og befuldmægtigede

von Renthe.Fink.

Uddrag af indberetning fra den engelske minister i København, Howard Smith,
til det engelske udenrigsministerium om Danmarks besættelse.

25. april 1940.

Uddrag af en indberetning fra den engelske minister i København
til det britiske udenrigsministerium.

~ 5040/5040 /15.

1111'. Howard S1IIith til V iscoun: Halifax.
Udenrigsministeriet, den 25. april 1940.

}Iy Lord.
De faktiske begivenheder den 9. april er blevet rekonstrueret af medlemmer af mit

personale efter skildringer fra øjenvidner eller senere indgåede pålidelige oplysninger, som
meddeles i det følgende. Tidligt om morgenen henimod kl. 5 stod tre små tyske transport
skibe ind gennem indsejlingen til Københavns havn, medens nogle flyvemaskiner kredsede
foran. Det nordlige batteri, der beskytter indsejlingen til havnen, affyrede et varselskud
mod disse flyvemaskiner, da det blev bemærket, at de førte tyske kendingsmærker. Bortset
herfra gjorde danskerne ikke yderligere modstand, og de tyske skibe lagde til ved kajerne
i Frihavnen. Nogle af flyvemaskinerne nedkastede flyveblade over byen med opfordring
til befolkningen om at bevare roen og samarbejde med tyskerne. J eg vedlægger eteksemplar
samt en oversættelse af dette flyveblad, der med en ejendommelig u-tysk foragt for detailler
er skrevet i et dansk-norsk blandingssprog. Ca. 800 soldater landede med fuld udrustning
og marcherede til Kastellet, Københavns gamle fort, der nu benyttes til kaserne. Porten
var låset, og tyskerne sprængte den omgående og omringede de danske soldater indenfor
tilligemed de kvinder, der var beskæftiget i messen. Garnisonen gjorde ingen modstand,
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og det ser ud, som om de blev fuldstændig overrumplet. En officer forsøgte at undslippe i
hil, men hans chauffør blev ramt af et skud , før de kunne komme bort. Han døde på et
hospital to dage senere. Efter at kasernen var taget, blev der afsendt et detachement til
kongeslottet Amalienborg, hvor det kom til kamp med de der posterede danske skildvagter,
hvoraf tre blev såret, deraf een dødeligt..... Imidlertid fløj en større flåde af bombemaskiner
over byen i ringe højde og holdt øje med lufthavnene i Kastrup og Værløse. Den civile luft
havn, Kastrup, var ganske uforsvaret, og tyskerne landede der med adskillige transport
maskiner, der for størstedelen indeholdt stabsofficerer og andre embedsmænd. På den
militære flyveplads, Værløse, stod en række danske maskiner samlet på pladsen. To af
disse forsøgte at lette, men blev øjeblikkelig skudt ned. Kort efter nedkastede tyskerne
brandbomber og ødelagde hangarerne og flyvemaskinerne. KI. 8 om morgenen beherskede
tyskerne alle punkter af strategisk værdi og var i færd med at foretage en hastig konsolidering
af deres stillinger. . . .. Samtidig var andre tropper landsat i Gedser og Korsør og var
under hurtig fremrykning nordpå. Senere blevet kystbatteri opstillet ved Kalundborg,
og Roskilde blev erklæret i krigstilstand.. .. En større styrke blev sendt op til Helsingør,
og der blev udsat vagtposter langs kysten til Sverige.

Det har været vanskeligt at fastslå nøjagtigt, hvad der foregik i Jylland... . . Det
står imidlertid klart, at fjenden trængte ind i Jylland sydfra ved daggry den 9. april og i
begyndelsen mødte modstand fra danske styrker, der havde tab..... Mulighederne for
at gøre modstand blev svækket i samme omfang, som de danske styrker synes at være
blevet overrumplet. Således kom krigsministeriets højeste embedsmand kørende ind i
København den 9. april om morgenen og kørte gladelig forbi en skildvagt i lykkelig uviden
hed om, at det ikke var en af hans egne folk. Han blev råbt an, men der skulle en kugle
igennem hans frakkerevers til at berøve ham hans illusioner.

General v. Kaupischs beretning med bilag om Danmarks besættelse
9. april 1940.

30. april 1940.

Hemmelig kommandosag!

DEN ØVERSTBEFALENDE
OVER DE TYSKE TROPPER I DANMARK

(XXXI. HØJEEE KOMMANDO)

la nr. 279/40 g.Kdos.

H[oved]kv[arleret], den 30. 4. 1940.

25 ekspl.
8. ekspl.

Rapport

om Danmarks besættelse den 9. og 10.4.1940 og de derved indhøstede erfaringer.

A.) Overblik over operationens planlæggelse og forløb .

Der blev stillet den højere kommando den opgave ved overrumpling at besætte Dan
mark. Besættelsen burde, såvidt det overhovedet var mulig, gennemføres fredeligt.
Eventuel modstand fra de danske militære styrkers side skulle brydes hens ynsløst.

1. Angående de til opgavernes løsning underlagte tropper se bil[ag] l, endvidere fra
den 8.4. 58. res[erve]inf[anteri]reg[iment~] stab med den forst[ærkede] 209. res[erve]
inf[anteri] bat[ail]l[on],

702. landskyttebat[ai]l[lon]
og forstærket grænsegendarmeri.
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Til samarbejde var udkommanderet:
Stedfortr[ædende] X. gen]eral]k[omman]do
X. flyverbrigade
4. bombeeskadre
300. luftgaustab tril] s[ærlig] a[nvendelse]
marinegruppe øst.

II. Kommasulojorhold;
Den højere kommando var under forberedelsen og gennemførelsen af operatio
nerne i Danmark underlagt gruppe XXI.

III. Operationens mål var beherskelsen
af de operativt, taktisk og økonomisk vigtige punkter og overfartssteder i
Danmark, bælterne og Øresund.

For operation "Weseriibung" var desuden den hurtige og absolute beherskelse
af Jylland af afgørende, meget stor betydning. Flyvepladserne ved Aalborg
skulle fra W-dagen (9.4.40) være mellemlandingspladaer på vejen til Norge.
Det gjaldt derfor om så hurtigt som mu1igt at bryde igennem snævringen ved
Viborg og derfra nå frem til Aalborg, Frederikshavn og Skagen.
For at kunne beherske Sjælland gjaldt det om først og fremmest at besætte Kø
benhavn og alle overfartssteder til Sjælland ved overrumpling og i forbindelse
med bombeenheder af luftvåbnet give den diplomatiske aktion fornødent efter
tryk; derefter måtte den danske hær, hvis hovedstyrke stod på Sjælland, sættes
ud af spillet, og derpå måtte København besættes af slagkraftige styrker.

IV. Opstillingen al styrkerne foretoges i overensstemmelse med denne vurdering:

Med tyngdepunkt og næsten alle mobile styrker i

Jylland:

170. inf[anteri]div[ision], deraf l forst[ærket] inf[anteri] reg[imen]t med aut[0

mobil] tr]ansport]gruppe,
Il. sk[ytte] brig]ade] (mot[oriseretJ), mot[oriserede] rekognosceringsstyrker;
alle disponible kampvogne og pansrede rekognosceringsvogne,
2 m[askin]g[eværJ-bat[ai]I[loner] (mot[oriseredeJ),
l bat[ai]l[lon] luftlandetropper,
2 sv[ære] batt]e]r[ier] (mot[oriserede])
2 luftværns-afdelinger (mot[oriserede]}
2 jernbanepansertog.

Til Sjælland:

198. inf[anteri]div[ision] forstærket med en m]askin]g[evær]bat[ai]I[lon]
(mot[oriseret]),
l jernbanepansertog.

Så store styrker som muligt sattes ind samtidig, lynhurtigt og så nær som muligt
ved de operativt vigtige punkter:

Til W-tid (kl. 5,15 tysk sommertid) blev den sønderjyske grænse åbnet i hele
sin udstrækning og i tilslutning hertil omgående overskredet i nordgående
retning af mot[oriserede] stødtropper.

Samtidig landsattes fra søsiden:

Mindre styrker i København,
Gedser,
Korsør og
Nyborg

samt ved Lillebæltsbroen ved Middelfart;
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luftlandetropper kl. 6,00 på Masnedø syd for Vordingborg (faldskærmsjæ
gere)
kl. 7,30 i Aalborg (l deling faldskærmsjægere, l bat[ai]l[lon] med transport
gruppe).
RI. 11,00 besatte søstridskræfter Esbjerg og Thyborøn.
Både 170. div[ision] og Il. sk[ytte]-brig[ade] blev sat ind på gennembryd
ningen af snævringen ved Viborg. Gennembrydningen skulle ske så tidligt
som muligt på W-dagen.
Aalborg skulle nås med kampkraftige styrker på W-dagen, Frederikshavn
og Skagen så hurtigt som muligt derefter.

V. En ltovedforudsætning for, at foretagendet skulle falde heldigt ud, var overrump
lingen. Den er, såvidt det kan overses, her lykkedes i militær henseende.
Lige så vigtig var den omltyggelige forberedelse af den samlede operation, der skulle
gennemføres på een dag, samt af alle enkelte foretagender.

VI. Operationen gennemførtes planmæssigt den 9.4 i overensstemmelse med opera
tionsbefaling 3 af 21.3 40 ved samarbejde mellem alle værnemagtens tre våben
arter.
Den modstandsvilje, der bevisligt fandtes hos den danske regering og militære
styrker, blev brudt.

ved den overraskende besættelse af de vigtige punkter,
ved luftvåbnets demonstration,
ved den diplomatiske aktion (se bil[ag] 2) og ved den øjeblikkelige tilintet
gørelse af den spirende modstand.

B.) Indtryk af /iendens beredskab:
Den danske soldat var ikke situationen voksen eet eneste sted.
Ganske vist havde garnisonstropperne og tropperne, der var indkvarteret ved grænsen,
modtaget kampinstruktioner; det viste modstandsforsøgene i Sønderjylland tydeligt.
Her stødte 170. div[ision] og Il. sk[ytte]-brig[ade] på modstandsgrupper under ledelse
af officerer og underofficerer, der i hast søgte at nå frem til vigtige punkter, afsnit og
snævringer i terrænet og holde dem.
Der manglede dog på dansk side, til trods for, at der var gennemført delvis mobilise
ring, ethvert ledelsesmæssigt grundlag for at etablere nogen modstand, som f. eks.

udbygning af stillinger,
ødelæggelse af broer,
rekognoscering, sikring , alarmsystem,
koncentration af de talmæssigt ikke ubetydelige styrker på de operative og tak
tisk vigtige steder.

Der manglede en beslutsom ledelse, som kunne besjæle officererne og den enkelte sol
dat med sin vilje.
Overrumplingen, især ved hjælp af mot[oriserede] tropper, virkede overalt lammende.
Blot de tyske officerers henvisning til, at der kunne forventes en erklæring fra regerin
gen, gjorde det i Tønder og Vordingborg , 2 særlig vigtige punkter, af med den sidste
modstandsvilje.
Menneskematerialet er godt.
Bevæbningen er ufuldkommen.
Ammunition forefandtes i påfaldende mængder.
Den danske forsvarsevnes moralske og materielle betydningsløshed er ved siden af
krigsuvantheden resultatet af den demokratisk pacifistiske statsledelse, der har under
gravet enhver forsvarsvilje.
Denne forsvarsvilje vil imidlertid nu leve op og under officerskorpsets ledelse antage
ligt hurtigt og effektivt øges. Den militære ledelse vil benytte regeringens nederlag,
svaghed og hjælpeløshed til at gennemtvinge de fornødne krav om en hærreform.
Dcn stigende opposition mod regeringen vil drive alle de skuffede, først og fremmest
ungdommen, ind under den militære ledelse. . . .
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C.) E-rjaringer.

L Operationens forberedelse.

a) Hvervet stillede en del af de dermed beskæftigede foran nye og hidtil enestå
ende opgaver. Nyt var samarbejdet mellem værnemagtens 3 våbenarter i
dette omfang.
Der var ved forberedelsen og gennemførelsen fare for, at flere sideløbende gik
ind på løsningen af de samme opgaver. Denne risiko var det kun muligt at
mindske og fjerne ved den skarpeste opmærksomhed og hyppige konferencer.
Den bekendte fejl hos værnemagtens enkelte våbenarter, at de kun betragter
opgaverne udfra deres eget standpunkt, altså ensidigt, uden at tage overens
stemmelsen med situationen i dens helhed og de andre våbenarters interesser
med i betragtning, må modarbejdes i højere grad end hidtil. Denne fejl ligger
ikke hos officererne i de nederste og mellemste tjenestegrader, men hoved
sagelig på nogle højere steder.
Ny var endvidere omfanget af operationen, der skulle gennemføres i eet stræk
under samtidig snæver begrænsning af midlerne, f. eks. tonnagen, pionerstyr
kerne, artilleriet og tilførslerne.
Ny var på den ene side kravet om en "fredelig besættelse", og på den anden
side udarbejdelsen af strenge kampinstruktioner, som ikke indskrænker che
fernes initiativ.

b) Den givne mulighed for det snævreste personlige samarbejde med alle de tal
rige medvirkende kontorer under OKW, hærens, luftvåbnets og marinens
øverstkommanderende i Berlin var en af forudsætningerne for et heldigt udfald.
Ved lignende opgaver tilrådes samme fremgangsmåde.

c) Den snævre begrænsning af medarbejderkredsen har stået sin prøve, værdien
og nødvendigheden af sloringsjorholdsregler bekræftedes påny. (Udleveringen
af øvelsesgrundlag, fordelingen af åbne og hemmelige vildledende ordrer
o. s. v.).

d) Materialet om Danmark og de danske militærstyrker var velanvendeligt. Det
måtte dog suppleres i enkeltheder. Her stod det snævre samarbejde med kon
traspionagen samt udsendelsen af enkelte officerer i civil til stedlig rekogno
scering sin prøve.
Særlig værdifuldt var det materiale, som luftattacheen ved det tyske gesandt
skab i København, oberst Petersen, havde fremskaffet.

e) Etableringen af et samarbejde mellem hær, luftvåben og marine var ganske
vist mulig fol' den højere kommando, men det var meget omstændeligt at sikre
det. Den flere gange udbedte, men desværre stadig nægtede tilkommandering
af en forbindelsesofficer fra henholdsvis luftvåbnet og marinen ville have for
hindret mange gnidninger.
Da endelig på W--:--3 dage forbindelsesofficerer meldte sig, viste lettelsen
arbejdet sig tydeligt.

f) Forberedende arbejder til sikring af forplejning og beklædning se bileag] 3.
g) Forberedelsestiden udnyttedes til uddannelse af tropperne til den forestående

opgave. Ordrerne herom blev udsendt i tilsløret form. Særlig udmærket viste
den hurtige tilkommandering af automobiltransportafdelingen til den 170.
div[ision] sig at være. Det er nødvendigt, at netop infanteriet får lejlighed til
o~skoling fra 4 til 40 km hastighed i timen og de nødvendige marchstræk
mnger.

h) Udleveringen af de for aktionen nødvendige kort blev forbilledligt tilrettelagt
af kortkontoret for X. v[rerne] k[reds]. Hemmeligholdelsen af foretagendet,
som først tillod udlevering af de pakkede kort 3 dage før Weserdagen, nød
vendiggjorde en ompakning af kortene til de enkelte afdelinger i små pakker.
Selv dette ualmindeligt omfangsrige arbejde påtog X. kortkontor sig frivilligt
og tilendebragte det ved utrætteligt arbejde. Principiel tilrettelæggelse af
kortadministrationen og kortudleveringen efter disse synspunkter foreslås.
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i) Indkøb af midler mod søsyge gennem hæren vanskeliggør hemmeligholdelsen.
Udvej: Indkøb gennem marinemyndigheder.

k) Tolke blev først i sidste øjeblik tilsluttet styrkerne. Denne forholdsregel har
vist sig udmærket.

1) Ved siden af de taktiske forberedelser måtte der af alle styrker, specielt af de
nyopstillede (sammenlign B.2a.) løses omfattende organisatoriske opgaver.
Vidtgåe nde supplering af personel og materiel var nødvendig ved alle stabe og
afdelin ger. Også disse opgaver løstes takket være støtten fra alle hærens over
komm andos kontorer, specielt den øverstkommanderende for erstatningsre
serven og personalekontoret; den betød dog i forberedelsestiden en stærk
belastning og truede hemmeligholdelsen, da medarbejderkredsen naturnød
vendigt stadig udvidedes.

II. Under operationens gennemførelse.

l. Kommandospørgsmål.

a) Ved alle befalinger forudsattes - efter gammer kommandoerfaring - prin
cipielt normal reaktion hos fjenden, til trods for den danske hærs bekendte
underlegenhed. Der indtrådte derfor intetsteds overraskende situationer.
Danskerne opgav overalt hurtigt at kæmpe. Utvivlsomt ville selv hård
nakket modstand hurtigt have været brudt; vor egen overlegenhed var altid
sikret på alle vigtige punkter; de ledende officerer regnede med de mulige
fjendtlige forsvarsforanstaltninger og havde forberedt de nødvendige mod
forholdsregler .

h) Indsatsen af panserstyrker og panservogne var af afgørende betydning.
De slog i første række den på 6 steder spirende modstand ned, uden at det
blev nødvendigt at indsætte artilleri.

c) Hvis danskerne planmæssigt havde ødelagt broerne, havde de forhånden
værende pi[oner]styrker hverken været tilstrækkelige til at foretage selv
de simpleste istandsættelsesarbejder eller til at etablere færgeforbindelse.
For at forhindre ødelæggelsen af de vigtigste og mest truede overgange i
nærheden af grænsen blev der allerede før W-tid sendt mindre specialstyr
ker ("Lahusen") frem til disse overgange med ordre til at hindre ødelæggelse.
Ang[ående] indsatsen af faldskærmsjægere se g).

d) Ledelsen var klar over, at den på grund af operationens omfang og det
planlagte tempo kun kunne udstede sine ordrer pr. radio.
Anmodningen om udrustning med det nødvendige langtrækkende radio
udstyr blev opfyldt med påskønnelsesværdig forståelse. Dette har betalt sig.
Radioforbindelserne, specielt til Sjælland, var upåklagelige.
Udrustningen med telefonmateriel havde ikke været tilstrækkelig, såfremt
det var kommet til større kampe, eller hvis man ikke havde kunnet betjene
sig af det danske statstelefonnet.
Da det danske telefonpersonale næsten generelt også talte tysk, lykkedes det
at sikre alle ønskede telefonforbindelser rettidigt, efterhånden som opera
tionen skred frem.

e) Af afgørende betydning for den øjeblikkelige udnyttelse af Nørrejylland
for luftvåbnet samt for den hurtige gruppering af alle styrker til forsvar
mod eventuelle engelske angreb var den øjeblikkelige overtagelse af de
danske baner.
Allerede den 9.4 blev de første transporter ført igennem nordpå til Aalborg
og Randers. Tilførslerne til luftvåbnet i Aalborg var dermed sikret.
Den 11.4 var næsten alle kampstyrker nord for linien Kolding-Esbjerg
udladet eller i færd med at blive udladet.
Denne organisatoriske præstation af den bef[uldmægtigede] transportkom
missær fortjener anerkendelse.
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f) Til dækning af fremstødet nordpå mod Sønderborg, til spærring af grænsen
og besættelse af Sønderjylland indsattes den 9.4 om morgenen reservestyr
ker af den stedfortr[ædende] X. geneeral ]k[ommando].
Samarbejdet med X. gen[eral]k[omman]do, som viste megen imødekommen
hed og forståelse, var udmærket såvel ved indsatsen som i forberedelses
tiden.

g) Ved indsatsen af luftvåbnets styrker havde man specielt opmærksomheden
henvendt på, at overrumplingen på jorden ikke måtte udsættes for at
mislykkes, fordi luftvåbnets enheder og afdelinger blev sat for tidligt ind.
Følgende kronologiske orden beordredes efter aftale med X. flyverbrigade:

Til København l time efter W-tid,
ved Vordingborg 45 minutter efter W-tid,
ved Aalborg 2 timer efter W-tid.

Rekognosceringsfl.yvere måtte først overflyve grænsen 30 minutter efter
W-tid. 4. [kompagni af] l. faldskærmsjægerreg[iment] har opfyldt sin
opgave ved Aalborg, på Masnedø landede det 20 minutter for sent.
Luftlandingen forløb planmæssigt og uden tab for III. [bataillon af] 159.
[regiment]. 2. [gruppe] H[einkel] [af] IO.[eskadrille] bragte i god tid udmær
kede rekognosceringsresultater.

h) Det lykkedes ikke at spærre grænsen mellem Danmark og Sverige.
Til trods for gentagne anmodninger var det ikke muligt at få så meget som
blot en lille båd fra krigsmarinen, som kunne forhindre færgerne mellem
København og Malmo eller Helsingør og Hålsingborg i at løbe ud, eller
som i det hele taget på en eller anden måde kunne overvåge trafikken på
Øresund. Som følge heraf lykkedes det endnu så sent som den 9.4 tidligt
om morgenen for nogle særlig vigtige agenter, der skulle have været arre
steret, at undslippe til Sverige.

i) De talrige fejl i de udarbejdede opråb og flyveblade og den sprogligt dårlige
oversættelse, en blanding af norsk og dansk,
svækkede virkningen stærkt; de latterliggjorde den tyske værnemagt og
den øverstkommanderende.
Det er nødvendigt at sikre en fejlfri oversættelse af den slags vigtige flyve
blade og opslag.
Endnu den dag i dag udnytter den danske presse disse dårligt oversatte flyve
blade og opråb til maskeret kritik.

2. Deuaqende styrker.

a) De underlagte styrker og chefer var mig ikke bekendt. Hovedstyrken.
170. div[ision], 198. div[ision], Il. sky ttebrig[ade], 40. p[an]s[er]afd[eling],
431. m[eddeJeJsesafdeling], p[an]s[er] togene og den 729. sv]ære]art[illeri]
afd[eling] var nyopstillinger, der for en del endnu ikke havde haft lejlighed
til øvelser i større formationer .
Alle styrker har taget fornuftigt og med flet rette gåpåmod på de stillede op
gaver og løst dem.
Holdning og march disciplin har været god.

b) Betydelige mangler i organisation og bevæbning, sammenlign bil[ag] l.
c) Det var godt, at 40. p[an]s[er]ajd[eling] i modsætning til den oprindelige

plan alligevel blev udrustet med nogle panserautomobiler II. Kun disse
var i stand til at tage kampen op med det danske panserværn (2 cm).
Kompagnichefens panserautomobil fik 6 træffere af panserværnsskyts.
Kun den forstærkede pansring ydede beskyttelse mod gennemskyclning.
Der var ingen mulighed for at slæbe de beskadigede p[an]s[erkøretøjer]
bort og få dem repareret.
Selvstændige p[an]s[er]afd]elillger], der kæmper spredt i terrænet til støtte
for inf[anteriet], behøver for hver enkelt stødgruppe mindst l påhængs
vogn og l værkstedsvogn hver.
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3. Tilførsler og forsyninger.

a) Bevæbning og mundering.
Den forstående støtte, som den øverstkommanderende for erstatningsreser
ven ydede alle styrker ved snppleringen af de i henhold til m[underings]
n[ormen] manglende våben og munderingsgenstande, hævede styrkernes
kampkraft og tillid væsentligt og anerkendtes med taknemlighed fra alle
sider.

b) Forplejning og beklædning, se bil[ag] 3.

c) Sanitetsvæsen.
Hvis der må regnes med skibstab, så er det absolut nødvendigt, at der til
forsyning af de skibbrudne med fremsynethed stilles korps- eller arme
sanitetsenheder med beklædningsdepoter til disposition.
Indsættes ikke i en indskibsningshavn, dels for at undgå unødig ophobning
og dels for navnlig at undgå en uheldig virkning på moralen blandt ae
styrker, der skal indskibes (Frederikshavn).

4. Angående samærbejde og forbindelse med de danske militære styrker og de danske
myndigheder samt den danske befolknings indstilling er gjort indgående rede i
den højere kommandos stemningsberetninger Ic/A.O. nr. 34/40 g.Kdos. af
11/4 40 og Ic nr. 143/40 geh. af 27.4.40.

Her skal gives følgende resume:

Det danske folk og den danske hær blev overrumplet. Det tyske tempo tog
vejret fra dem. Befolkningen forholdt sig i begyndelsen loyal i enhver henseende;
den danske hær, specielt officererne, var nedslåede; åbent fjendskab var en
undtagelse.
Holdning som helhed udtalt værdig.
Efterhånden går situationen op for danskerne. Endnu synes de danske stats
myndigheder, politiet og banerne loyale, dog er der tilsyneladende ved at
vågne en vis modstandsvilje hos hæren og de intellektuelle.
De militære forhandlinger er hidtil forløbet korrekt. Den danske hær, der føler,
at den svigtede den 9.4, vil gennemføre en reform. Generalløjtnant Prior, den
danske armes øverstkommanderendes tanker og planer tager sigte på at ind
føre en tjenestetid på eet år. Et forslag herom kan i de nærmeste dage ventes
fra dansk side.
En hærreform under krigen, der styrker Danmarks forsvarskraft, er absolut
uønsket og må forhindres.

v. Kaupisch.

Bilagsfortegnelse1 ) :

Bilag l = Kamporganisation
Bilag 2 = Den diplomatiske aktion
Bilag 3 = Forplejning og udrustning
Bilag 4 = Kort over Danmark
Bilag 5 = 198. div[isions]rapport
Bilag 6 = Afskrift af korpsbefaling nr. 3.

1) Af de her anforte bilag er nr. l og 4 ikke påtruffet. Bilag 5 er trykt som A. nr. 131 og bilag 6 som
A. nr. 43.

GS
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Bilag 2

til den øverstbefalende over de tyske tropper i Danmark.
IR nr. 279/40 g.Kdos, af 30. 4. 40.

Den diplomatiske aktion den 9.4. 1940.

I henhold til befaling fra O.K."W. WFA/Abt. L nr. 22127/40 g.Kdos. af 2.4 sendtes
generalstabschefen for den højere kommando XXXI, generalmajor Himer, i forvejen til
København den 7/4 for at sikre de militære interesser og støtte gesandten hos den danske
regering ved ordningen af de militære problemer. For at tilsløre formålet var han forsynet
med tjenestepas som .,Oberregierungsrat ·'. Hans uniform medtoges som kurerbagage af
legationsråden, der var sendt i særlig mission til gesandten i København. General Himer
benyttede den tid, der stod til hans disposition i København, til at gøre sig bekendt med
anløbsforholdene og mulighederne for en overrumpling af kastellet. Et chiffertelegram
underrettede den højere kommando XXXI om den endelige anlægsplads og hovedindfalds
stedet til kastellet.

Den 8/4 kl. 23,00 overgav legationsråd Schlitter efter ordre det tyske udenrigsmini
steriums instruktioner til gesandt Renthe-Fink. General Himer stod nu fuldt og helt til
gesandtens disposition og lettede ham gennem sit kendskab til den planlagte operation og
understregningen af bestemte, presserende militære krav forberedelserne til besøget hos
den danske udenrigsminister.

Efter konference med statssekretær von Weizeåcker i Berlin afstod man fra at lade
general Rimer ledsage gesandten til den danske udenrigsminister kl. 5,15. General Himer gav
gesandten luftattacheen, oberst Petersen, som han i forvejen havde givet nøje instruk
tion om særlige punkter, med som tolk.

Telefonforbindelsen med gruppe XXI i Hamburg opretholdtes i en time , og general
Himer gav gruppen nøje underretning om den heldigt gennemførte overrumpling af ka
stellet og om forhandlingerne med den danske regering.

Da det danske ministerråds forhandlinger hos kongen trak ud, fik general Himer
gesandten til at lægge pres på den danske regering og kongen for at hidføre en øjeblikkelig
afgørelse, da bombeeskadrerne ellers ville blive afsendt mod København.

Gesandt Mohr fra det danske udenrigsministerium overbragte derefter den danske
regerings akcept af de tyske krav.

Meddelelsen om denne akcept kunne ikke afgives til gruppe XXI pr. telefon, da
denne i mellemtiden var blevet afbrudt. Kalundborgsenderen kunne heller ikke afsende det
aftalte signal, da den først begyndte sine udsendelser kl. 7,00 morgen dansk tid . Så blev
det aftalte signal afsendt på fællesbølge over den radiostation, som medførtes af bataillon
Glein (1/308), der havde besat kastellet.

Transporten af radiostationen fra transportdamperen "Hansestadt Danzig" til
kastellet var ordnet på den måde, at general Himer gennem oberst Petersen havde frem
skaffet en lastvogn med folketyskere, som ventede i havnen fra kl. 4,00 under ledelse af
en officer af reserven, hvem det var blevet meddelt, at en damper, der vendte hjem fra en
længere rejse, skulle udlade nogle kasser for straks efter at sejle videre.

Den i kastellet tilfangetagne danske generalstabschef, generalmajor Gørtz. blev ført
frem for general Himer og som følge af den danske regerings akcept af de tyske betingelser
øjeblikkeligt frigivet .

Erkirimqer .-

Udkommanderingen af en i alle operationens enkeltheder indviet generalstabsofficer
til støtte for den diplomatiske repræsentant har stået sin prøve. Den tid, der stod til gesand
tens rådighed inden overrækkelsen af noten til den danske regering, var meget knap , således
at officerens støtte var absolut nødvendig. De militære interesser blev varetaget fnldtud,
og diplomaten blev gjort opmærksom på alle de punkter, hvor han kunne give sin mission
ganske særligt eftertryk.



tobak;
troppernes hovedstyrke fik en første tildeling tilstrækkelig til 4: dage og kold for

plejning til 2 dage. I forbindelse hermed blev der givet ordre til ved indledningen af
troppebevægelserne lige før overskridelsen af grænsen at supplere denne første tildeling
op ved de nærmeste kostforplejningskontorer; luftlandetropperne fik 2 dagsrationer
kold forplejning med tobak. Endvidere var der stillet kold forplejning for yderligere l
dag og en nedsk[året] konservesration til disposition på flyvepladsen i Uetersen for det
tilfælde, at luftlandetropperne måtte undsættes ad luftvejen .

Som første forsyning var der til disposition:
4: forplejningstog med hver 80000 portioner mundforråd inkI. kød og brød,

spiritus og tobak, 105 t havre og 80 t hø i Liibeck, l forplejningstog med 80 000 portio
ner mundforråd inkI. brød, kød, spiritus, tobak og 10000 nedsk[årne] konservesrationer
i Elmshorn.

Grund: Hvis en af hovedstrækningerne bliver ødelagt, kan forsyningerne ledes
ad den anden. Den 7/4 rykkede 170. div[ision] og Il. skyttebrig[ade] allerede fra deres
kvarterer frem til egnen omkring Slesvig og Heide, den 198. div[ision] med undtagelse
af fortropperne marcherede til Rostock. Ved suppleringen i Slesvig og Heide betydelige
vanskeligheder med hensyn til fremskaffelsen af brød , dels fordi denne ikke var til
strækkeligt forberedt af gruppe XXI, dels fordi på den anden side chefen for X værne
kredsintendantur ikke var instrueret. Ved hjælp af iltransporter fra storbagerier i Ber
lin lykkedes det dog i tide at få udlignet manglen.
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Bilag 3

til den øverstbefalende over de tyske tropper i Danmark.
la nr. 2i9/40 g.Kdos. af 30. '.1. 40.

Forplejning og beklædning.

A. Forberedelse:
To punkter af afgørende betydning for planlæggelsen af forsyningerne:

l) Begrænsning af kendskabet til operationen til en ganske lille kreds.
2) Overraskende besættelse af landet på mange punkter samtidig.

ad l) Vanskeliggjorde planlæggelsen overordentligt, da der måtte holdes store
mængder tildels letfordærvelige levnedsmidler i reserve, som meget vanskeligt kunne
suppleres og fornys, uden at de store leverancer virkede påfaldende. Reserveforplej
ningsmagasiner og hovedmagasiner må ikke foretage oplagring, udlevering eller fabri
kation uden efter instruktion fra deres foresatte myndighed, da der ellers kunne påføres
statskassen store tab. Chefen for X. værnekredsinteudantur, under hvem afgørelsen
åf disse spørgsmål sorterer, var ikke instrueret. Ved forberedelsen af yderligere fore
tagender af denne art er dette ikke anbefalelsesværdigt, da tilvejebringelsen af levneds
midler ikke kan befales på samme måde som troppebevægelser.

Vanskelige valutaproblemer, som der dog intet kunne ændres ved. Små mangler
kunne ikke undgås, men måtte af hensyn til hemmeligholdelsen tages med i købet.

ad 2) Sø- og luftvejen benyttet af fortropperne. Derfor måtte der på forhånd
ved planlæggelsen regnes med, at større styrker som følge af afbrydelse af forbindelsen
med forsyningsenhederne i længere tid måtte klare sig selv. Ved fjendtlig indstilling hos
danskerne var lufttransport blevet anvendt til forsyning.

B. Gennemførelsen:

Der blev givet ordre til, at alle enheder skulle have tildelt et levnedsmiddel
forråd tilstrækkeligt til mindst 6 dage. For tropperne vanskeliggjorde det foretagendet,
at den forhåndenværende tonnage ikke var fuldt tilstrækkelig, for fortropperne stillede
det sig som følge af de begrænsede transportmuligheder endnu vanskeligere. Det lyk
kedes imidlertid at løse problemet.

Der gaves følgende tildelinger:
Fortropperne (uden kogelejlighed) kold forplejning til 6 dage inkI. spiritus og
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Hvad angår beklædning, havde tropperne fået lov at beholde hele vinterbeklæd
ningen. Efter grænseoverskridelsen afvikling af forsyningerne som planlagt. På grund
af troppernes hurtige fremtrængen var det muligt at føre forplejningstogene frem så
tidligt, at styrker, der endnu var i besiddelse af l eller 2 dagsrationer, på ny kunne få
udleveret forplejning . Danske kommunale myndigheder behjælpelige og imødekommende
ved indretningen af kostforplejningen!': udleveringsmagasiner. Forsyningen af alle
luftvåbnets og marinens enheder påhvilede til at begynde med hærens institutioner.

Derfor alvorlig bekymring:
Hvorledes kan det udstrakte territorium dækkes med de få forplejningsmagasi

Iler og det knappe mandskab, der står til rådighed. Ved klargøring af næsten alle divisio
nens og skyttebrigadens tilførsels- og forplejningsorganer, der er stillet til disposition for
korpset. Alligevel i den seneste tid reb ireret først 2 tjenestemænd og derpå yderligere
4: tjenestemænd. Ellers ikke muligt at foretage omladning til \Veser-Nord , beklæd
ningsdepoterne eller udlevering til de tilkommanderede enheder i det nordligste Danmark.
2 tjenestemænd er allerede ankommet.

MedbringeIsen af vinterbeklædningen meget gavnlig , da der trods klimaforandrin-
gen ikke er optrådt forkøelsessygdomme i større udstrækning. .

Udleveringen af r[igs]k[redit]k[asse]-sedlerne gennemførtes planmæssigt. Enkelte
hurtige enheder modtog først r[igs]k[redit]k[asse]-sedler den 2. eller 3. dag, alligevel
begrænsedes udleveringen af betalingsmidler i tysk mønt i det besatte område foreløbig
till'inge mængder. Luftvåbenet og marinen hvoraf der i de følgende dage rykkede større
enheder ind i Danmark, var ikke i besiddelse af betalingsmidler i samme omfang. På
grund af denne mangel forekom der større udbetalinger i tysk mønt. Tilladelse til ombyt
ning af disse penge til r[igs]k[redit]k[asse]-sedl~r ønskelig snarest, da især de mindre
handlende er ramt af virkningerne af, at tysk valuta ikke er frit betalingsmiddel i Dan
mark. Luftvåbnets og marinens betalingsmåde standset: efter konference med de
gældende intendanter og ledet ind i rigtige baner. Luftvåbnets feltkasser og marinens
udbetalingssteder udleverer de nødvendige r[igs]k[redit]k[asse]-sedler til deres mand 
skab. Det bedste var dog en kronekredit og at lade den danske krone gælde som eneste
betalingsmiddel.

Efter besættelsen oprettelse af forplejningsudleveringsmagasiner i Kolding,
Silkeborg, Holstebro, Aalborg, Frederikshavn, København og Næstved. Efterhånden
omstilling til indkøb i Danmark. Levnedsmidler forefindes i rigelig mængde. Foderstof
fer, specielt hø og hakkelse meget knapt. Næppe til at fremskaffe. Løbende kontrol med
levnedsmiddelpriserne gennem landbrugsministeriet. Da forholdet til Danmark er ven
skabeligt, må alle forbindelser med erhvervene optages med stor forsigtighed.

Forslag:
Oprettelse af en stor forbrugs- og eksportcentral i København, der beskæftiger

konservesfabrikker, tørrerier o. lign. med ordrer for den tyske hær, men til gengæld indfører
hvidblik, kunsthud m. m.

142.
Det nazistiske udenrigspolitiske kontors redegørelse for den politiske

forberedelse til aktionen mod Norge.

15. juni 1940.

Den politiske forberedelse af aktionen mod Norge.

Berlin, den 15. juni 1940.

NSDAPs udenrigspolitiske kontor havde allerede for flere år siden optaget forbindelse
med føreren for Nasjonal Samling i Norge, Vidkun Quisling. På sine rejser til Skandinavien
har også lederen af kontor Norden i det udenrigspolitiske kontor, som senere kom ulykkeligt
af dage, personligt opsøgt ham.
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Da den almindelige politiske situation i 1939 begyndte at blive truende, informerede
Quisling det udenrigspolitiske kontor om vurderingen af situationen og om Storbritanniens
formentlige hensigter med hensyn til Skandinavien i tilfælde af en konflikt med det stor
tyske rige. Før det Nordiske Selskabs møde i Lybæk var Quisling i Berlin, hvor rigsleder
Rosenberg modtog ham. Han henviste til den geopolitisk afgørende betydning, som Norge
indtager i det skandinaviske område, og til alle de fordele, der i tilfælde af en konflikt
mellem det stortyske rige og Storbritannien ville frembyde sig for den magt, der beherskede
den norske kyst. Han gav også forklaring om den overordentlig behændige demokratiske
og navnlig angelsaksiske propaganda, der netop på grundlag af Norges økonomiske afhængig
hed af havet og dermed af England havde vundet næsten hele landet som helhed for sig.
Da han i tilfælde af en konflikt ikke mere troede på de små staters neutralitet, således som
den i verdenskrigen 1914 endnu havde ladet sig opretholde, men havde den overbevisning, at
staterne på den ene eller anden måde ville blive inddraget i konflikten, så bad han, idet han
gik ud fra den storgermanske tanke, om hjælp til sit parti og sin presse i Norge. Rigsleder
Rosenberg anmodede så også Amtsleiter Scheidt om at bringe et besøg i stand for Quisling og
hans agent Hagelin hos statssekretær Korner udfra den tanke, at generalfeltmarskal
Goring navnlig udfra et luftstrategisk synspunkt kunne få særlig interesse for denne sag.
Besøget hos statssekretær Korner fandt også sted. Desuden overgav stabsleder Schickedanz
efter ordre fra rigsleder Rosenberg i slutningen af juni 1939 vedlagte betænkning til rigs
minister og chef for rigskancelliet Lamtuers til information for føreren (bilag nr. 1).1)

Efter mødet i Lybæk og i anledning af denne sag foretog så Amtsleiter Scheidt en
ferierejse til Norge. Han gjorde rede fol' sine iagttagelser i vedlagte indberetning (bilag
nr. 2). Endnu medens Quisling opholdt sig i Tyskland, havde han bedt om, at der måtte
blive arrangeret et eventuelt kort instruktionskursus for pålidelige partifunktionærer, som
han selv vilJe særligt udsøge. Rigsleder Rosenberg havde lovet dette, og i august 1939
blev der i NSDAPs udenrigspolitiske kursusbygning i Berlin arrangeret et 14 dages kursus
for 25 tilhængere af Nasjonal Samling, som Quisling havde udsøgt dertil.

I september meddelte borgmester dr. Winkler, at han af generalfeltmarskal Gormg
gennem statssekretær Korner havde fået overdraget bearbejdelsen af den finansielle del
af den i sin tid af Quisling fremsatte anmodning. Som følge af krigens udbrud og det begyn
dende polske felttog blev afgørelserne forsinkede (bilag nr. 3). Heller ikke førte det til prak
tiske resultater, at rigsleder Rosenberg påny henvendte sig til generalfeltmarskal Goring
i anledning af en samtale om Norges betydning i forbindelse med Quislings tidligere rede
gørelse.

De allieredes aktivitet, der kunne mærkes mere og mere i Norge, gav så igen Quisling
anledning til at komme til Tyskland og til mundtlig at fremkomme med sine bekymringer.
Han blev modtaget af rigsleder Rosenberg i første tredjedel af december og udviklede igen
sin tankegang for ham. Hertil kom, at der under den i mellemtiden mellem USSR og
Finland udbrudte konflikt af den angelsaksiske propaganda bragtes en skarp antitysk
tone ind i den for Finland opflammende folkestemning med henvisning til, at det jo netop
var Tyskland, der som forbundsfælle med USSR dækkede Sovjets aktion overfor Finland,
en aktion, der, når alt kom til alt, også var rettet mod Norge. Mcn den foregivne assistance
til Finland gav så igen de allierede mulighed for, dækket af den norske regering og i ly
af neutraliteten, med bifald fra hele dcn Dorske folkestemning at indlede forholdsregler,
der i det afgørende øjeblik kunne forvandles til en direkte besættelse af Norge. I den faste
overbevisning, at en ærlig neutral optræden under den store konflikt i længden ville blive
gjort umulig for de små folkeslag, og i fast tro på Stortysklands sejr i dette også ideologiske
opgør anså Quisling det for sin pligt, støttet på en lille, men fast sluttet minoritet, at knytte
Norges skæbne til Stortysklands som et nyt kraftcentrum for et nordisk-germansk livs
fællesskab . At hans modige gruppe udgjorde det eneste tyskvenlige parti, var os bekendt.
Desuden havde hans agent i Tyskland, Hagelin, fået arrangeret en samtale mellem Quisling
og storadmiral Raeder, der fandt sted på samme tid. Under et referat hos Føreren førte
rigsleder Rosenberg atter engang samtalen hen på Norge og pegede navnlig på dette lands
betydning, såfremt englænderne for at skærpe deres blokade og under kamoufl.age af den
foregivne assistance til Finland ville skride til en af den norske regering tolereret besættelse
af Norge. Også storadmiral Raeder var på basis af sin samtale med Quisling efter anmodning
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blevet tilsagt til møde hos Føreren. Som resultat af disse skridt blev Quisling den 16. og
endnu engang den 18. december modtaget af Føreren for personligt at orientere ham. Under
denne samtale fremhævede Føreren gentagne gange, at politisk så han helst, at Norge og
også hele Skandinavien indtog en fuldstændig neutral holdning. Han havde ikke til hensigt
at udvide krigsskuepladserne for også at inddrage andre nationer i konflikten. Men hvis
der fra fjendens side forberedtes en udvidelse af krigen i det øjemed at gennemføre en yder
ligere afspærring af og trusel mod det stortyske rige, så ville han selvfølgelig se sig tvunget
til at væbne sig mod en sådan aktion. For at skabe en modvægt mod den stigende fjendtlige
propaganda lovede Føreren Quisling en finansiel hjælp til hans på den storgermanske tanke
baserede bevægelse. Den militære behandling af de nu optagne problemer blev overdraget
til den militære specialstab, der stillede Quisling særlige opgaver og indhentede oplysning
om hans anskuelser (bilag nr . 29). Den politiske behandling skulle rigsleder Rosenberg
overtage, de finansielle omkostninger skulle udenrigsministe-let bære, hvorhos rigsudenrigs
ministeren stadig skulle holdes a jour af det udenrigspolitiske kontor. Opretholdelsen af
forbindelsen med Quisling blev overdraget til kontorchef Scheidt, der under sagens videre
udvikling blev attacheret marineattacheen i Oslo, korvetkaptajn Schreiber. Det blev befalet,
at hele sagen skulle holdes strengt hemmelig.

I januar fandt der så en samtale sted mellem rigsleder Rosenberg og rigsudenrigs
minister von Ribbentrop, og der blev det aftalt, at der foreløbig skulle holdes 200000
guldmark i deviser til disposition for en understøttelse til Quisling. De skulle i to rater
bringes til Oslo gennem forbindelsesmanden Scheidt og der overgives til Quisling. I udenrigs
ministeriet fik kun gehejmeråd von Grundherr besked om den trufne aftale (bilag nr. 3).

Som det fremgår af de vedlagte notater til akterne, blev de af Quisling, navnlig
gennem hans tillidsmand og agent i Tyskland, Hagelin, videresendte indberetninger om
muligheden for en aktiv indgriben i Norge fra vestmagternes side, under hvilken indgriben
den norske regering ville forholde sig passiv, stadig skarpere. Disse af Quislings tillidsmænd
stadig mere præcis begrundede meddelelser stod stadig i en vis modsætning til den af det
tyske gesandtskab i OsJo udtalte opfattelse, der byggede på den daværende norske regering
Nygårdsvolds neutralitetsvilje, og som var overbevist om denne regerings forsvarsberedte
neutralitetshensigt. Det var også udenrigsministeriets opfattelse, som det fremgik af et
vedlagt notat af 8. 1. under en samtale mellem Amtsleiter Scheidt og gehejmeråd von
Grundherr (bilag nr . 8). Især lykkedes det Quislings agent for Tyskland, Hagelin, om hvem
ingen i Norge vidste, at han stod i den intimeste forbindelse med Quisling, at få foden
indenfor regeringen Nygårdsvolds kreds og høre regeringsmedJemmernes usminkede
anskuelse, da de indbyrdes følte sig som et sammensvorent norsk-anglophilt selskab.

I notatet af 13. 1. gengiver han den opfattelse, som to norske ministre har udtalt
overfor ham, og som kulminerede i, at Tyskland allerede havde tabt krigen, og at Norge
allerede på grund af sin store handelsflåde slet ikke kunne andet end indrette sin politik
efter England, i krig endnu meget mere end i fred. Desuden skulle også hele det norske folk
være indforstået med denne politik (bilag nr. 9). Om natten mellem den 16. og 17. februar
skete så det engelske overfald på "Altmark" i Jossingfjord. Af den norske regerings optræden
i Altmark-affæren kunne man slutte, at der underhånden var blevet truffet en eller anden
aftale mellem den norske regering og de allierede. Dette blev også fremhævet i den samlede
indberetning fra Amtsleiter Scheidt fra 20. 1. til 20. 2. (bilag nr . 11), efter at han var blevet
informeret af Hagelin. Hagelin havde lyttet til en samtale mellem to stortingsmænd,
hvorunder den ene stortingsmand meddelte den anden, at de norske torpedobådes to kom
mandanters optræden jo havde været "en oplagt sag". I samme indberetning henvises
også til englændernes krav om at få flyvebaser i Norge og handlefrihed på norsk søterri
torium. Ganske vist havde den norske regering afslået dette, men det skulle alligevel derved
være blevet aftalt, at den norske regering kun skulle besvare engelske overgreb med protester
på papiret. Konstateringen og bestyrkelsen af disse meddelelser er stadig blevet skaffet
til veje gennem Quisling. Ganske i modsætning til denne opfattelse forfægtede gesandt
skabet også efter Altmark-affæren den modsatte mening og holdt sig til nordmændenes gode
vilje, i hvilken henseende gesandten anførte afslutningen af den norsk-tyske økonomiske
overenskomst som et overordentlig vægtigt argument for sin opfattelse og allerede så den
norske regering Nygårdsvold i et vist afhængighedsforhold til det stortyske rige (bilag
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nr. 11 og 12). Alle disse indberetninger blev af rigsleder Rosenberg stadig overgivet til
Føreren. Quisling fremhævede bestandig, at over 90% af landet holdt med England, og at
han kun var leder af en minoritet, der dog syntes kaldet til senere at optræde som repræsen
tant for en ny norsk nation på grundlag af deres indsigt.

Ved siden af en finansiel hjælp , som udbetaltes fra riget i deviser, var der også i
sin tid stillet Quisling i udsigt, at han sknlle få en leverance af materiel, der straks kunne
anvendes i Norge, som f. eks. kul og sukker som en yderligere hjælp. Afviklingen af denne
vareforretning skulle ske i kamoufl.eret form gennem et her i Tyskland værende selskab,
enten et, der blev nystiftet, eller gennem allerede eksisterende firmaer, der var særlig udset
hertil, medens i Norge Hagelin skulle optræde som modkontrahent. Hagelin havde allerede
haft samtaler i denne sag med de enkelte norske ministre af regeringen Nygårdsvold, f. eks.
med forsynings- og handelsministeren, og af dem fået tilsagn om bevilling til at indføre kul.
Samtidig skulle så kultransporterne eventuelt tjene til at skabe den tekniske mulighed for
med tysk hjælp at lancere en politisk aktion fra Quislings side i Oslo. Quisling havde til
hensigt at sende en række af ham udvalgte, særlig pålidelige folk til Tyskland, der her skulle
have en kort militær uddannelse i en fuldstændig isoleret lejr . De skulle derpå som sted
og sprogkyndige knyttes til en tysk særkommando, der på kulskibene skulle kastes ind i
Oslo og skulle gennemføre en politisk aktion. Quislings tanke hermed var på denne måde
straks at sikre sig de førende mænd af modpartiet i Norge, deriblandt også kongen, for på
forhånd at forhindre en militær modstand i Norge. Straks efter at denne politiske aktion
var begyndt, skulle så efter en officiel anmodning fra Quisling til den tyske rigsregering den
militære besættelse af Norge finde sted, hvortil den militære opmarch allerede måtte være
sket. Denne plan rummede - bortset fra den store fordel med overraskelsen - en hel
mængde farer, der eventuelt kunne medføre, at den slog fejl. Af denne grund blev den
behandlet i høj grad dilatorisk, men man stillede sig ikke afvisende overfor den norske
side med hensyn til planen.

I februar d. å. gav rigsleder Rosenberg efter en samtale med generalfeltmarskal
Goring departementschefen for fireårsplanen, Wohlthat, oplysninger, men kun om hensigten
med at forberede kulleverancer til den nævnte tillidsmand Hagelin. De nærmere betingelser
blev diskuteret under en samtale mellem departementschef Wohlthat, stabsleder Schicke
danz og Hagelin. Da Wohlthat ikke fik nærmere anvisninger fra generalfeltmarskaIlen,
erklærede på grundlag af en samtale med rigsleder Rosenberg rigsudenrigsminister von
Ribbentrop sig rede til at sende disse leverancer gennem sit ministerium. Desuden blev
det under denne samtale på basis af et referat fra rigsleder Rosenberg hos føreren aftalt,
at der for de næste tre måneder, regnet fra d. 15. marts d. å., gennem forbindelsesmanden
Scheidt hver måned skulle udbetales ti tusind engelske pund til Quisling som hjælp til
hans arbejde.

Det var i mellemtiden lykkedes Hagelin gennem sine forbindelser i Norge som
tillidsmand for den norske marine at få betroet købet af tysk antiluftskyts gennem det tyske
marineministerium. Gennem denne forbindelse fik han mere og mere indblik i den norske
regering Nygårdsvolds egentlige opfattelse og hensigter og i de af de allierede allerede ind
ledte forberedelser i Norge. Den 20. marts, da han var tilstede ved forhandlingerne om de
tyske antiluftskytsleverancer, fremkom han i en indberetning med en nærmere udvikling om
de allieredes stadig stigende virksomhed i Norge, medens regeringen Nygårdsvold roligt så
til: Efter hans meddelelser undersøgte de allierede nu allerede de norske havnebyer, om de
frembød landgangs- og transportmuligheder. .Den franske kommandant Kermarrec, der
havde dette hverv, havde i en fortrolig samtale underrettet oberst Sundlo , kommandanten
i Narvik, der også er tilhænger af Quisling, om de allieredes hensigter med hensyn til at
landsætte motoriserede tropper i Stavanger, Trondhjem og eventuelt også ved Kirkenæs
og at besætte flyvepladsen Sola ved Stavanger (bilag nr. 14). Samtidig skærpede Hagelin
mundtlig som skriftlig sine advarsler angående den mellem de allierede og den norske rege
ring underhånden trufne overenskomst om, at den norske regering, ifald de allierede even
tuelt skulle besætte havnebyer, ligesom ved Altmark-affæren kun ville nøjes med protester
på papiret. I ein indberetning af 26..marts (bilag nr. 15 og nr. 16) forklarede han endnu
engang, at den norske udenrigsminister Kohts tale om den norske neutralitet og hans
protester hverken blev taget alvorligt i London af englænderne eller i Norge af nordmændene,
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da man nøje vidste, at regeringen slet ikke havde til hensigt for alvor at tage stilling imod
England. Men for lige til sidste time at skaffe sig dækning overfor Tyskland påtænkte
regeringen i Norge at udstede en befaling om at skyde. Man ville dermed dokumentere, at
man havde gjort alt, hvad der stod i ens magt. Der fandt stadige konferencer sted mellem
kongen, den kommanderende admiral og den efter Englands særlige ønske allerede i
januar udnævnte nye krigsminister Ljundberg og kronprinsen. En person, der stod både
kongen og den kommanderende admiral nær, forklarede til Hagelin, at den af England
omtalte aktion var absolut uundgåelig, for England vidste, at det kun kunne vinde krigen,
når det rådede over de norske havne. Desuden frygtede man i England en tysk afværge
aktion, som man ubetinget ville komme i forkøbet. Det var også fra London blevet meddelt
den norske regering, at Tyskland havde til hensigt at udlægge en.minespærring fra Jylland
til den norske kyst. Denne plan havde udenrigsminister Koht omkring den 15. marts d. å.
på basis af en melding fra England afsløret i et hemmeligt møde i den udenrigspolitiske
kommission i stortinget. Faktisk har som et led i de militære forberedelser til besættelsen
af Norge også de tyske militære myndigheder haft den samme hensigt, og det har indtil nu
absolut ikke været til at finde ud af, på hvilken måde det er blevet bekendt i England.
På grundlag af alle disse efterretninger kunne Quisling ikke mere fastholde sit råd om endnu
nogen tid at afvente den videre udvikling af forholdene i Norge, men han måtte henvise til,
at enhver yderligere udsættelse betød en overordentlig risiko. Dette var sikkert den mest
afgørende indberetning, som Hagelin her afgav, og som rigsleder Rosenberg straks gav
videre til Føreren (bilag nr. 15).

Hagelin :fik desuden i Berlin af oberst Schmundt det hverv såsnart som muligt at
få arrangeret et møde mellem Quisling og en oberst af generalstaben på et neutralt sted.
Samtalen fandt sted i København i begyndelsen af april.

Som en bekræftelse på alle disse af Quisling og hans tillidsmænd givne meddelelser
og i modsætning til den opfattelse, som lige til det sidste blev hævdet af det tyske gesandt
skab i Oslo og af udenrigsministeriet i Berlin, slog så de allierede den 8. april det første
slag af større betydning som en optakt til den af dem påtænkte besættelse af Norge. Om
natten fra den 7. til den 8. april udlagde de minespærringer udfor den norske kyst og med
delte dette til offentligheden i hele verden. Fra Norge kom der så - svarende til de med
delelser, der stadig var givet NSDAPs udenrigspolitiske kontor - kun papirprotester, der
time for time blev mere tamme. På førerens befaling gik så Stortyskland efter passende
forberedelse tidligt om morgenen d. 9. april over til modaktion og besatte de vigtigste
norske sø- og lufthavne.

Om den videre politiske udvikling i selve Norge beretter de vedlagte notater (bilag
nr. 18 til nr. 30).

Efter at den lykkelige gennemførelse af Norges militære besættelse syntes sikret,
bad Føreren den 25. april før middagstaflet rigsleder Rosenberg om at komme ind til sig et
øjeblik. Han underrettede ham om udviklingen af den militære aktion i Norge, hvor det
engelske hjælpekorps lige var blevet afgørende slået og vigtige dokumenter og planer gjort
til bytte, og fortalte rigsleder Rosenberg, at han havde fattet denne overordentlig forvovne
beslutning, som nu lykkeligt nærmede sig sin fuldbyrdelse, på grundlag af Quislings stadige
advarsler, som rigsleder Rosenberg havde refereret for ham. Det havde bogstavelig været
således, at der bagved agterstavnen af det sidste tyske transportskib i Trondhjemsfjord
allerede dukkede forstavnen frem af den første engelske torpedobådsjager, som udgjorde
eskorten for den allierede transportflåde, og som blev skudt sønder og sammen af den
tyske marine.

1) Dette bilag såvel som de øvrige i dette aktstykke nævnte bilag er ikke påtruffet.
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143.
Referat af samtale mellem overhærarkivråd Goes og general Himer angående

forberedelsen og gennemførelsen af Danmarks besættelse.

12. aug. 1940.

Hemmeligtll )

Dienststelle F.P. nr. 17632.

CHEFEN FOR HÆRARKIVERNES
BEFULDMÆGTIGEDE HOS DEN

ØVERSTBEFALENDE OVER DE TYSKE
TROPPER I DMlTJ/IARK. 12. august 1940.

Referat af en samtale den 8. 8. 40 mellem overhærarkivråd G o e 8 og generalmajor
H i m e r, der indtil 31. 5. 40 var chef for generalstaben ved den XXXI.

højere kommando.

Under denne samtale gav generalmajor H i m e r undertegnede sådanne indblik i
forberedelsen og gennemførelsen af aktionen mod Danmark den 9. april 1940, som ikke
forefindes i krigsdagbogen eller krigsakterne. De er imidlertid af så stor psykologisk betyd
ning for den senere affattelse af krigens historie, at de skal fastholdes i det følgende.

Generalmajor H i m e r var før krigsudbrudet tysk militærattache i Warszawa og
oplevede de første tyske luftangreb på Warszawas militære mål. Han blev sammen med
den resterende del af det tyske gesandtskab den 2.9. om efterm. transporteret bort fra
Warszawa og efter en 30 timer lang jernbanerejse over Bialystok, Grodno, Landvarov
(vest for Vilna) til KOVDO udvist. Ved denne lejlighed gjorde han sig bekendt med hele
jernbanetrafikken på hovedstrækningen Warszawa- Vilna, og hovedparten af trafikken
på strækningen Suvalki-Grodno i retning mod Warszawa såvel som den polske bane
og brobevogtuing. Sine iagttagelser meldte han derefter fra Kovno til Berlin.

Under det polske felttog var den daværende oberst LG. H i m e r stabschef i K a u
p i s C h's korps (grænsebeskyttelsesafsnitskommando I), som rensede den nordlige korridor,
oprettede forbindelse med brigaden i Danzig og erobrede Gdynia og Hela.

I vinteren 1939-40 var Kaupisch-korpset, som i mellemtiden havde fået betegnelsen
højere kommando XXXI, indsat i afsnittet Ostrolenka-Pultusk-Modlin-Plock
Ortelsburg.

Den 2.3.40 blev chefen for generalstaben, generalmajor H i m e r, telefonisk gennem
operationsafdelingen i hærens generalstab (oberstløjtnant LG. H e u s i n g e r) kaldt til en
konference den 5. 3. 40 i Berlin og der gennem general af infanteriet v. F a l k e n h o r s t
(gruppe XXI) indviet i den påtænkte gennemførelse af en aktion mod Danmark.
Om operationen ville blive gennemført, og i bekræftende fald til hvilket tidspunkt, var
et åbent spørgsmål. Forberedelserne hertil måtte imidlertid gennemføres omgående med
største hurtighed. Forudsætningen for succes var strengeste hemmeligholdelse.

Den 5. 3. 40 ankom også kommandanten for den højere kommando XXXI, general af
flyvertropperne K a u p i s c h til Berlin og blev straks efter sin ankomst gennem general
H i m e r underrettet om de forestående forberedelser .

Da den højere kommando XXXI i Ortelsburg skulle erstattes af den nyoprettede
højere kommando XXXV, blev la og en del af staben tilbage, for at den nye højere kom-
mando XXXV kunne blive opstillet. .

Som ny la blev major i.G. M a c h e r forflyttet til den højere kommando XXXI,
men kunne dog først den 10. 3. ankomme til Berlin. Til forarbejderne inddroges efterhånden
Q (ritmester v. W i t z l e b e n), Ic (major v.H e y d e b r e c k), 0l (kaptajn T r o m m e r),
IVa (overintendant dr. F i l i t z), senere W.u.G. og 02'

Den øvrige stab af den højere kommando XXXI var efter befaling den 7. 3. sat i
march sammen med hovedstyrken, der marcherede fra Ortelsburg til Hamborg. Som følge
af stærkt snefald og fuldstændig tilsneede veje blev marchen væsentlig forsinket, især i
0stpreussen, ved overgangen over Weichsel (færge ved Koppelbude) og i Pommern.
69
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Kredsen af de officerer, der nødvendigvis måtte indvies i den under forberedelse
værende aktion, blev efterhånden stadig større; så meget desto vanskeligere blev hemmelig
holdelsen; hver officer blev forpligtet dertil ved håndslag. Befalingerne og bestemmelserne
måtte kun bearbejdes af officerer, af hvilke een overtog skrivemaskinearbejderne og kurer
ekspeditionen.

I begyndelsen stod kun to små værelser i OKW, afd. L's bygning i Berlin, Bendler
strasse, til rådighed, indtil staben fik gennemført tildeling af yderligere rum. Der måtte
arbejdes under de snævrest mulige pladsforhold med de enkleste midler uden nogen som
helst hjælp, hvilket i høj grad vanskeliggjorde arbejdet.

Planen for opmarchen, indmarchen i Danmark såvel som troppernes overførsel
ad søvejen, samarbejdet med luftvåbnet blev indtil de mindste enkeltheder gennemarbejdet
i samarbejde med gruppe XXI og medarbejderne for krigsmarinens og luftvåbnets anlig
gender ved gruppe XXI. Da det endvidere ikke var sikkert, om aktionen ville blive gennem
ført, måtte forarbejderne til den samlede operation afsluttes så hurtigt som muligt. Forskel
lige mulige terminer blev til tider nævnt. Da disse var meget kortfristede, måtte arbejdet
forceres endnu mere, hvilket som følge af mangel på motorkøretøjer, kolonner, udrust
ning og våben ved de enkelte formationer, som delvis var nydannet, voldte særlige van
skeligheder. Den øverstkommanderende for erstatningsreserven har i denne forbindelse
på fremragende måde understøttet den højere kommando. Hvilke vanskeligheder der her
ved var at overvinde, belyses af et eksempel: Efter at tidstabellen var gjort færdig, blev der
for enkelte transportskibe opgivet en anden lasteevne, således at tidstabellerne for tropper
nes overførsel ad søvejen måtte omarbejdes kort før aktionens begyndelse.

Den l. 4. om eftm. aflagde de i aktionen Norge-Danmark deltagende kommandanter
og divisionschefer med deres generalstabschefer og la'erne referat hos F ø r e r e n, der
henviste til vigtigheden og hemmeligholdelsen af denne den "dristigste og frækkeste ak
tion i krigshistorien"; hvis blot e e t ord derom trængte ud til offentligheden, kunne den
umuligt gennemføres, ganske bortset fra de udenrigspolitiske følger. Generaloberst K e i
t e l, der i tilslutning dertil talte om enkelte særlig vigtige operationer, understregede lige
ledes forberedelsernes ubetingede hemmeligholdelse.

De til aktionen nødvendige styrker var i begyndelsen trukket sammen i området
omkring Pritzwalk (198. div.), omkring Magdeburg (Il. skyttebrigade) og omkring Bremen
(170. div.). De blev, uden at det vakte opsigt, forberedt til deres opgaver (fjernelse af
brohoveder, stødtropsaktioner o.s.v.). Tropperne blev først kort før "Weserdagen" ført
frem til deres opmarchsteder. For at lade dem forblive i fuldstændig uvidenhed om den
opgave, der ventede dem, blev fra den højere kommando XXXI's side udstedt instruktioner
angående en angivelig større øvelse i området Hamborg-Munsterlager-Hannover-Magde
burg-Rostock. (Se krigsdagbogen). Hensigten med kamouflagen lykkedes fuldstændig.
Tropperne troede fast på, at de blev samlet i Slesvig-Holsten for herfra at påbegynde
rekognoscerings- og kampøvelser i større stil i sydlig retning.

I mellemtiden måtte der endnu skaffes hemmelige efterretninger i selve Danmark
for at gennemprøve og supplere det foreliggende materiale. Kun en i alle retninger gen
nemtænkt forberedelse af aktionen ville være en garanti for succes og spare unyttige ofre.
Den højere kommando XXXI indstillede sig fuldkommen på alvorlig kamp. Af det heldige
udfald af aktionen mod Danmark afhang udfaldet af aktionen mod Norge, thi Danmark
danner den forbindelsesbro til Norge, som først skulle tages og fastholdes.

Da den 9. 4. kl. 5.15 derefter val' blevet bestemt til indrykning i Danmark, var forar
bejderne færdige.

Kommandostaben begav sig den 6.4. først til Hamborg.
Generalstabschefen havde fået det hverv som militærbefuldmægtiget at rejse forud

til København for at give det tyske riges befuldmægtigede (gesandt v. R e n t h e - F i n k)
det materiale og de informationer om besættelsens gennemførelse, der var nødvendige for den
til den 9. 4. om morgenen planlagte overrækkelse af det tyske riges fordringer, og for til
stadighed at understøtte ham i gennemførelsen af hans opgave.

Den 6.4. om eftm. fandt der derfor hos statssekretær i udenrigsministeriet v. W e i z
s a c k e r en konference sted, i hvilken deltog statssekretær dr. G a u s (udenrigsmini-
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steriet), general H i m e r, oberstløjtnant i.G. P o h l m a n n (la gruppe XXI), oberst
løjtnant i.G. B oh m e (OKW, Abt. L), Legationssekretær dr. S c h l i t t e r samt to
andre legationssekretærer.

Den 7.4. rejste general H i m e r som " Oberregierungsrat" til København. Haus
uniformssager gik som kurerbagage med legationssekretær dr. S c h l i t t e r, der havde
det hverv den 8. 4. at overgive gesandt v. R e n t h e - F i n k et strengt hemmeligt, for
seglet brev.

Den 8. 4. stod til rådighed for presserende militære undersøgelser, der gennem
førtes af general H i m e r sammen med oberst P e t e r s e n (Iuftattaohe). Den hos den
højere kommando indtil da foreliggende melding om, at Københavns havn var dækket af is,
viste sig ikke at være rigtig, da en pludselig vestenvind den 8. 4. om morgenen havde gjort
havnen isfri. Langelinie lå fuld af skibe. "Hansestadt Danzig", der den 9.4. kl. 5.15 i Kø
benhavn skulle udlade I. [bataiJlon af] 308.[regiment], kunne til nød lægge til et enkelt sted
mellem andre dampere. Luftattache oberst P e t e r s e n kunne imidlertid endnu om form.
melde til general H i m e r, at der var udsigt til, at 2 dampere, som lå ved "Langelinie'''s
sydlige ende, meget sandsynligt ville løbe ud i løbet af den 8. 4. Rekognosceringen af omgi
velserne ved Kastellet bekræftede, at en indtrængen i Kastellet ved det sydøstlige hjørne
uden vanskeligheder kunne gennemføres. Her var det svage punkt. Konstateringerne blev
straks gennem kode-telegram til gruppe XXI afsendt til den højere kommando XXXI.
Til transport af tilbehøret til den store radiostation, som var tildelt I. [bataiJlon af] 308.[regi
ment], måtte der stilles eu lastvogn til disposition, hvilket ligeledes måtte ske, uden at det
vakte opsigt. En rigstysker i København, som var reserveofficer, fik under påbud om
strengeste hemmeligholdelse meddelelse om, at et tysk skib, der kom fra langfart, om morge
nen den 9. april en kort tid ville lægge til i København for at losse nogle kasser; til dette
formål måtte der den 9. april kl. 4 (dansk tid = kl. 5 tysk tid) være en lastvogn ved
"Langelinie".

Kastellet, dets adgangsveje og muligheden for dets overrumpling blev få dage for
inden undersøgt af chefen for I. [bataillon af] 308.[regiment], major G l e i n, efter at denne
hos den højere kommando ved forevisning af kort var blevet indviet i den planlagte gen
nemførelse af overrumplingen.

General H i m e r havde i mellemtiden optaget forbindelsen med den tyske gesandt,
minister v. R e n t h e - F i n k. Også overfor denne måtte Danmark-aktionens hemmelig
holdelse skjules indtil kJ. 23. Først da fik ministeren meddelelse om de umiddelbart fore
stående betydningsfulde begivenheder.P) Gesandt v. R e n t h e- F i n k har på udmærket
måde hurtigt sat sig ind i sin vanskelige opgave.

De få timer, der stod til rådighed for gesandten i hans egenskab af det tyske riges
befuldmægtigede, blev udfyldt med studiet af memorandummet og de militære forklaringer
og fordringer. De vigtigste fordringer blev fikseret skriftligt for at give konferencen med den
danske udenrigsminister M u n c h det stærkest mulige eftertryk. Da statssekretær v.
\V e i z s a c k e r havde svaret benægtende på det af general H i m e r allerede i Berlin
stillede spørgsmål, om han kunne være tilstede ved overbringelsen af memorandummet
kl. 4 (= kl. 5 tysk tid), gav general H i m e r gesandten, som ville medtage en dansk tolk,
oberst P e t e r s e n med, idet denne på forhånd af ham var blevet indgående underrettet
med henblik på dette hverv.

Derpå overrakte gesandt v. R e n t h e - F i n k som det tyske riges befuldmægtigede
kJ. 4 (= kl. 5 tysk tid) det tyske riges fordringer til den danske udenrigsminister, overfor
hvem han oplyste, at tyskerne, for at komme et umiddelbart truende engelsk angreb på
Norge og Danmark i forkøbet, rykker ind i Danmark. De kom som venner. Enhver modstand
var formålsløs og ville straks blive brudt med våben magt. Antagelsen af fordringerne
måtte finde sted straks, da der ellers ville opstå unødvendige tab og Danmark lide den
største skade.

r mellemtiden rykkede kl. 5.15 (tysk tid) den højere kommando XXXI's tropper i
flere kolonner ind i Jylland. Hvor der fra dallskernes side blev ydet modstand, blev denne
straks brudt. Den overrumplende besættelse af Københavns citadel, Gedser, broen ved Vor
dingborg, Korsør , Nyborg og Lillebæltsbroen ved Middelfart lykkedes fuldkomment.

Den overrumplede danske regering i København kunne ikke straks blive enig om
antagelsen af de tyske fordringer, søgte vel også at vinde tid for at afvente begivenhedernes
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gang. Dette kunne under ingen omstændigheder tolereres, General H i 111 e r insisterede
på omgående afgørelse, idet den danske regering i modsat fald ville blive gjort ansvarlig
for de ofre, S0111 ville blive en følge af de tyske forholdsregler, fremfor alt et bombardement
af København fra luften. Den endelige afgørelse - der fandt en konference sted hos kongen
- lod stadig vente på sig. Da der blev svaret henholdende på en ny telefonsamtale mellem
gesandt v. R e n t h e - F i n k og den danske regering , forlangte general H i ID e r, der
som følge af en fejltagelse fra det danske telefonvæsens side siden kl. 5 om morgenen (tysk
tid) stod i konstant telefonforbindelse, der knnne holdes indtil kl. ca. 7 (tysk tid), med gruppe
XXI i Hamborg, at bombemaskinerne skulle vise sig over København for derved at tvinge
danskerne til accept. Den i Hamborg ved telefonen siddende officer tog imod ordren . Herved
var der på et hængende hår - da der måtte tales camoufleret - nær opstået en skæbne
svanger misforståelse. Officeren ved gruppe XXI sagde : "Altså skal der straks kastes bom
ber!" General H i m e r svarede: "For Guds skyld! De skal kun flyve hen over byens) for at
give det nødvendige eftertryk, da regeringen endnu tøver. Bombenedkastning først efter
ordre gennem det aftalte signal fra tropperne i Kastellet!"

Da så de tyske bombeeskadrer bruste ind over den danske hovedstad, forfejlede
de ikke deres virkning. Regeringen antog de tyske fordringer.

Den erklærede dog, at det var den umuligt at underrette de danske tropper om
overenskomsten om, at der fra begge sider ikke måtte skydes. General H i m e r ville gøre
dette ved hjælp af radioen. Han bad personlig gesandt 1\1 o h r (danske udenrigsministerium)
om at gøre det. M o h r gjorde sig anstrengelser for telefonisk at underrette radioen. Det var
ham ikke muligt, da senderen, som det viste sig, ikke var i drift før kl. 7 (dansk tid). Og
indtil da mistede man kostbare 30 minutter. Da der allerede var indtruffet efterretninger
om kampe mellem tyske og danske tropper, måtte befalingen om at indstille disse kampe
straks bekendtgøres for tropperne, fremfor alt for at undgå unyttige ofre. I mellemtiden
havde det danske telefonvæsen bemærket, hvilken uagtsomhed det havde gjort sig skyldig
i vedr. telefonforbindelsen København-Hamborg. Det havde afbrudt telefonforbindelsen.
Da radiostationen i Kastellet imidlertid var blevet indrettet, kunne general H i m e r
gennem radio meddele tropperne antagelsen af de tyske fordringer og bede dem sende
parlamentærer til de danske tropper, da regeringen og generalstaben ikke var i stand til
at gøre dette selv. Ophøret af kampene, der som ofre havde krævet henved 20 tyskere
og 30 danske, blev opnået. Med disse forsvindende ringe tab lykkedes det at bringe hele
Danmark i tysk besiddelse.

Takket være de indgående forberedelser lykkedes landsættelsen af de tyske tropper
i København og besættelsen af Kastellet og omegn. Kastellets vagter blev overrumplet
- i forvejen havde man i havnen afvæbnet politiet - og ved sikringen af Kastellets nærmeste
omgivelser blev den kgl. livgarde, der ydede modstand, sat ud af spillet. Livgarden
havde herved nogle sårede. Da den danske hovedstads befolkning tidligt om morgenen
gik til sit arbejde, var København sikkert i tyske hænder. Kundgørelser fra kongen og rege
ringen opfordrede ved opslag til ubetinget at iagttage ro og orden. De tyske flyveblade bidrog
deres i samme retning... .

Den i K åstellet af I.[bataillon af] 308.[regiment] tilfangetagne chef for den danske
generalstab, generalmajor G or t z, blev ca, kl. 6.30 (dansk tid) fremstillet for general
H i m e r. General H i m e r beklagede, at han måtte gøre hans bekendtskab under så
vanskelige-) forhold, og meddelte ham, at han var fri, da hans regering netop havde antaget
de tyske fordringer. En bil stod til hans disposition, så at han kunne køre hjem. På spørgs
målet, om der var tiJstødt ham personlig nogen som helst ubehageligheders] ved tilfange
tagelsen, svarede han benægtende. General H i m e r forklarede ham da, at han havde an
modet befuldmægtigede repræsentanter for det danske militær om at indfinde sig allerede
kl. 10 til de nødvendige forhandlinger ...

Den 9. 4. kl. 10 meldte den danske generalstabschef general G or t z sig hos general
H i m e r som leder af den danske miJitærdelegation, der bestod af officerer af hæren og
marinen ekskl.s) luftvåbnet. Det 1. møde begyndte kl. 10.10 under forsæde af general
H i m e r. Samtalen forløb gnidningsløst i meget korrekt form.") Med al hensyntagen til
den danske ære og med forekommende behandling blev de danske repræsentanter ikke ladt
i tvivl om alvoren ved en omhyggelig og hurtig gennemførelse af demobiliseringen samt om
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de yderligere tyske fordringer og ønsker. General H i m e r har under disse konferencer
principielt ikke truffet nogen skriftlige overenskomster med danskerne, men kun mundtlige.
Han ville derved undgå, at man fra tysk side før tiden fastlagde bestemte punkter, tal
o. s. v. På den anden side havde man derigennem så meget mere danskerne i sin hånd.
Da jo forhandlingerne skulle gennemføres i en absolut venlig, men meget bestemt tone,
kom det an på at stemme danskerne venligt, til en vis grad at vinde deres tillid. Dette har
i tidens løb vist sig at være absolut rigtigt. Danskerne har på loyal måde gennemført alt,
hvad der blev forlangt. De har da også altid åbent udtalt deres særlige ønsker , som nu og
da , uden at skade den tyske sag, har kunnet imødekommes. General G i:i r t z viste sig som
en meget klog, nøgtern forhandlingsmodstander. Han repræsenterede de danske interesser
på korrekt og saglig måde.

I det hele taget er aktionen mod Danmark med indsats af ganske ringe ofre fremfor
alt kun lykkedes så godt, fordi den i enhver henseende var forbilledligt forberedt. Hemmelig
holdelsen som grundbetingelse for succes blev fuldkommen sikret, kendskabet til aktionen
var begrænset til en kreds af personer, som ubetinget måtte indvies. Da aktionen var i gang,
blev gennem hurtig, selvstændig indgriben såvel de tyske tropper som også de danske
militærstyrker og befolkningen sparet for svære tab, således at der kunne banes vej for gode,
i politisk henseende for fremtiden meget vigtige forbindelser mellem de to lande.l) Selvom
begivenhederne i Danmark kun nævnes to gange i beretningerne fra værnemagtens over
kommando, bør de ikke af historieskrivningen stilles i skygge af kampene i Norge, der
som sådanne var større og vanskeligere . De var en forudsætning for den glatte gennem
førelse af Norgesaktionen og må vurderes på denne måde. Den kendsgerning, at de krævede
så ringe tab, tjener tysk ledelse til ære, fra et politisk såvel som fra et militært synspunkt.

Afskriftens rigtighed bekræftes

sign. Goes.

Overhærarkivråd, chefen for hærarkivernes
befuldmægtigede hos den øverstbefalende

over de tyske tropper i Danmark.
(Skrevet af en officer).

l) I den fotokopi, som kommissionen er i besiddelse af, mangler den sidste side. Slutningen er derfor
oversat efter den engelske udgave af dokumenter, der har været forlagt Niirnbergerdomstolen.

2) Sætningen: Eorst da . . . begivenheder med håndskrift rettet til: Eorst da fik ministeren kendskab
til de umiddelbart forestående militære begivenheder.

3) Med håndskrift rettet til: vise sig over byen.
~ ) Med håndskrift rettet til: egenartede.
5) Efter ordet: ubehageligheder er med håndskrift tilføjet: og overlast.
8) Rettet til: inkl.
7) Sætningen: Samtalen ... form er med håndskrift rettet til: Samtalen forlob gnidningslost i meget

Korrekt form . Dette var også tilfældet med de folgende konferencer .

144.
Udateret afskrift af storadmiral Raeders beretning om forhistorien

til Norges besættelse.

[1940.]

Mskrift.

Ekstrnkt-oversættelse af dokument 1546·PS.

N. Norges besættelse den 9. april 1940 (Raeders memorandum).

I begyndelsen af oktober 1939 drøftode jeg det norske spørgsmål med admiral Carls,
der havde kommandoen over Marine-Gruppe øst, og hvis anskuelser jeg fuldt ud delte.
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Derefter gav jeg Føreren en mundtlig redegørelse for faren ved, at englænderne besatte
norske støttepunkter samt mulighederne for at komme et sådant træk j forkøbet. Jeg gav
Føreren et kort memorandum, som han lovede at overveje. Omkring begyndelsen af december
modtog Føreren indberetninger om National Samling-bevægelsens virksomhed og fremgang
i Norge under Quislings ledelse. Denne bevægelses mål gik ud på at afskaffe den engelske
indflydelse og indlemme Norge i et germansk rige' under tysk ledelse. Disse anliggender
var utvivlsomt blevet forelagt Føreren af Rosenberg. Omkring den 12. december 1939 gav
Føreren værnemagtens overkommando ordre til at iværksætte forberedelser til besættelse
af norske støttepunkter i det kommende forår. Da dette ville medføre en operation af
alle tre grene af værnemagten, måtte denne udarbejdes af værnemagtens overkommando,
hvorved den særlige marinerådgiver overtog den vigtigste del og tillige ledede udarbejdelsen
i henhold til et memorandum udarbejdet af søkrigskommandoen og i nært samarbejde
med denne.

Jeg havde ladet det danske spørgsmål stå åbent i min indberetning til Føreren udfra
den betragtning, at den engelske indflydelse i Danmark efter besættelsen af den norske kyst
ville kunne fjernes fuldstændigt, således at den engelske efterretningstjeneste ikke kunne
volde mere fortræd i Danmark, samt at den danske regering ville imødekomme den tyske
overkommandos krav, uden at dette ville føre til gnidninger. Føreren bestemte imidlertid,
at Danmark skulle besættes samtidigt.

Marinen besluttede at transportere den første gruppe af besættelsestropperne og
disses udrustning på krigsskibe og landsætte tropperne under direkte beskyttelae af disse.
Til trods for , at krigsskibenes kampberedskab forringedes ved, at de blev ladet med tropper,
var dette den bedste måde at sikre sig, at skibene landede præcist på det fastsatte tidspunkt.
Andre grupper med ammunition og forsyninger skulle indlades i dampere, der skulle ankom
me samtidig med eller kort tid efter krigsskibene. Vanskeligheden bestod i, at hærens
divisioner på dette tidspunkt stadig forlangte at blive transporteret med hele deres udrust
ning og forsyninger til brug efter operationens begyndelse, medens en væsentlig indskrænk
ning af deres udrustning ville have været nødvendig og mulig. Luftvåbnet stillede betydelige
krav om plads til transport af dets jordtjeneste, hvilket man på daværende tidspunkt
overhovedet ikke havde nogen erfaring for. I alle større tyske havne havde marinen allerede
i fredstid en organisation af "marinekontorer", der stod i nært samarbejde med handels
flåden og til enhver tid var nøjagtigt underrettet om, hvor de tyske handelsskibe indenfor
deres respektive områder befandt sig, og hvorvidt de var sejlklare. Materialer til ombygning
af disse skibe til transportformål stod til deres rådighed, og planer til sådanne ombygninger
beroede hos dem. I januar modtog disse kontorer instruktion om at have det fornødne
transportskibsrum parat til foråret. En transport i vestlig retning blev af camouflagehensyn
angivet som årsag. Luftvåbnet gik ikke i samarbejde med denne organisation, der også
frembød fordele for sagens hemmeligholdelse, idet ordren vedrørende luftvåbnets omfattende
transporter blev givet til et bestemt firma, som det allerede havde haft samarbejde med om
transporterne til Spanien. Dette indebar en vis risiko for hemmeligholdelsen, og marinens
erfaringer blev ikke udnyttet. Endvidere udviste luftvåbnets kommando ikke nogen større
begejstring for denne opgave, hvor ikke luftvåbnet, men den knap så afholdte marine
spillede hovedrollen. Indenfor marinen havde man det indtryk, at visse ting kunne være
blevet gjort bedre med hensyn til rekognoscering af flyvepladser i Norge og til forberedel
serne til anlæg og forbedring af flyvepladser.

Forberedelserne til foretagendet vanskeliggjordes af den lange og meget kolde
vinter 1939-40, som i ikke ringe grad forsinkede arbejdet med at tilvejebringe og lade de
dampere, der skulle deltage i transporten fra den østlige dej af Østersøen. Trods alle anstren
gelser for at komme en engelsk besættelse i forkøbet - i betragtning af disses uneutrale
handling overfor det tyske forsyningsskib i Flekkefjord i 1940 forekom den tyske over
kommandos uro kun altfor velbegrundet - blev landgangsdatoen fastsat af Føreren til
tidligst den 9. april 1940; og der kunne ikke foretages noget i anledning af, at englænderne
ifølge de senest indgåede oplysninger havde planlagt et foretagende i norske farvande til
den 8. april - der forelå ikke noget om, hvorvidt det var en mineudlægning eller en besæt
telse af luftstøttepunkter. Min anmodning om at få landgangen fastsat til den 7. april blev
desværre ikke efterkommet af Føreren.
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Den almindelige ordre til gennemførelse af landgangen blev underskrevet af Føreren;
detaillerede instruktiouer med gyldighed for samtlige væbnede styrker blev udstedt af
overkommandoen, hvor den særlige marinerådgiver som nævnt spillede den ledende rolle.
Udskibningshavnene var fordelt langs kysten fra Wesermiinde til Stettin-Swinemiinde.
Troppernes transport til havnene skete i de allersidste timer før afsejlingen, uden at tropperne
vidste, hvor de blev transporteret hen. En særlig vanskelighed for hemmelighedens bevarelse
var, at nogle enheder af sydtyske bjergtropper var udtaget til foretagendet i Nordnorge,
idet deres tilsynekomst i Nordtyskland allerede i sig selv var tilstrækkelig iøjnefaldende.
Det lykkedes os imidlertid at holde dem i uvished om deres bestemmelsessted, indtil de til
deres fuldkomne overraskelse blev indskibet i destroyere i Wesermiinde om natten den
7. april. Antallet af enheder fra hæren og luftvåbnet kan jeg ikke i øjeblikket gengive efter
hukommelsen, og sammensætningen af landgangstropperne kan jeg også kun gengive i
almindelige vendinger.

145.

Oversigt over planlæggelsen og gennemførelsen af Danmarks besættelse.

[1946.]

n. Aktionen mod Danmark (den 9. april 1940):1)

Hele aktionen Norge-Danmark blev ledet af gruppe XXI (von Falkenhorst).
v. F[aIkenhorst] var bestemt til at besætte Norge, gen. Kaupisch til at besætte

Danmark.
v. F[alkenhorst], der allerede i forvejen havde fået det hverv af O.K.W., oriente

rede den 6.3.40 mundtlig og skriftlig gen. K[aupisch] om opgaven og om, hvorledes
han tænkte sig indmarchen. Tid til forberedelsen ca. 14 dage. Aktionen blev afforskel
lige grunde tiIsidst udsat til 9. 4.

I det store og hele gik man ved indmarchen i og besættelsen af Danmark frem efter
de første instrukser, da det var den selvfølgelige løsning.

l afgorendeenkeltheder afveg gen. K[aupisch] herfra, da ellers den så overordentlig
hurtige besættelse af Danmark, der var af afgørende betydning for Norge, ikke ville
være lykkedes. Var der indtrådt en forsinkelse på kun 3-5 dage, inden Aalborg og Skagen
eller København-Helsingør blev taget, så ville aktionen Norge næppe eller kun med
langt større ofre og tid være lykkedes.

Det var der fare for, såfremt gen. K[aupi sch] ikke havde fået sat følgende "de
tailler" igennem imod gentagne indsigelser fra gruppe XXI.
a) Principielt og overalt handle således, som om den heftigste danske modstand skal

brydes, og som om danskeren muligvis aner noget .
v. F[alkenhorst] troede ikke på modstand. Derimod udtalte den i Kastellet l

i København d. 9. 4. kl. 04.45 fangne danske generalstabschef, en overordentlig
dygtig og energisk general , til gen. K[aupisch] , at der selvfølgelig viJle være blevet I
kæmpet alvorligt, hvis han ikke var blevet taget til fange.

b) v. F[aIkenhorst] foreslog atter og atter, at efter den overrumplende landgang den
9.4. kl. 04,30 i København skulle den forstærkede bataillon marchere ind fra havnen I
med musik; offentlig musik på en stor plads , i hvis nærhed der lå en kaserne med I
et dansk regiment.

Gen. K[aupisch] traf den afgørelse: Besættelse med magt af Kastellet, hvis
porte skulle sprænges; det der liggende garderegiment skal tages til fange, ligeledes
de derværende officerer og stabe af generalstaben og af kommandantskabet. Ved den
lejlighed blev den danske generalstabschef taget til fange. På gen. K[aup isch]'s
spørgsmål om, hvad danskerne ville have gjort, hvis den tyske batailIon var rykket
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ind i København med fuld musik, svarede den danske generalstabschef: "Vi ville
have taget den til fange."

(Den tyske bataillonschef havde nogle dage i forvejen i civil og med falsk
pas på befaling af gen. v. K[aupisch] skaffet sig oplysning om alt.)

c) v: F[alkenhorst] foreslog, at den tyske gesandt først henad kl. 8.00 eller 9.00 skulle
forhandle med den danske regering om overgivelse uden kamp.

Gen. K[aupisch] satte igennem: Senest kL 5.00, for såsnart som muligt at
få befalingen fra den danske regering til den danske arme om, at der ikke skulle
kæmpes. Herved blev der sparet kamp og fremfor alt tid af hensyn til Norge.

d) v. F[alkenhorst] foreslog, at kamp eskadrillen skulle flyve hen over København før
eller samtidig med batailJonens landgang.

Gen. K[aupisch] bestemte: Nej, derved ville København blive vækket for tid
ligt; men ~ time efter bataillonens landgang og under forhandlingerne med den
danske regering. Herved blev forhandlingerne fremskyndet til vor fordel (eksempel
Warszawa) og vor batailJon i Kastellet beskyttet.

e) Yderligere væsentlige, af gen. K[aupisch] givne befalinger sikrede den fuldstændige
hemmeligholdelse og hurtige gennemførelse af aktionen.

Tropperne var: 170. og 198. division,
1 (mot) brigade,
flere m[askin]g[evær]-batailloner.

Der meduirkede: Dele af marinen og
dele af luftvåbnet,
(1 kampeskadre, 1 torpedojagereskadre,
jagerstyrker og luftværnsartilleri).

Ønsker overfor marinen og instrukser til luftvåbnet gik gennem gen. K[aupisch].

Tab: 3 eller 4 døde, et par sårede.
(På grund af disse små tab, rimeligvis også af politiske grunde, vil aktionen

Danmark ikke mere blive omtalt i den militære offentlighed.
Norge var selvfølgelig langt vanskeligere.)

l) Aktstykke nr. 145, der fremtræder som et udateret brudstykke, er påtruffet i et dossier, der bæ
l'er titlen: Hak. Kdo . z. b. V. XXXI Sammelakte iiber die Besetzunq Dånemarks 9. 4.-21. 4. 1940. Af
en vedføjet notits af kaptajn Otto, Heeresarchiv Potsdam, fremgår, at dokumentet er udarbejdet
på basis af dokumenter i general v. Kaupischs arkiv som erstatning for nogle brændte dokumenter.

146.

Den politiske forberedelse af Norges besættelse. (Uddrag af Alfred Rosen
bergs beretning om det nazistiske udenrigspolitiske kontors virksomhed i

årene 1933-43).

194·3.

Kort beretning om NSDAP.s udenrigspolitiske kontors virksomhed
fra 1933 til 1943.

Ved grundlæggelsen af det udenrigspolitiske kontor den 1. 4. 1933 gav Føreren
besked om, at det ikke skulle udvikle sig til en stor institution, men så meget des mere
skulle udfolde sin virksomhed gennem initiativ og ideer.
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Som følge af den af Sovjetregeringen i Moskva fra første færd indtagne overordentlig
fjendtlige holdning vendte det nygrundede kontor sin specielle opmærksomhed på de
indre tilstande i Sovjetunionen og på verdensbolschevismens virkninger fortrinsvis i de
øvrige europæiske lande. Det trådte i forbindelse med de forskeJligste, med nationalsocialis
men sympatiserende og bolschevismen bekæmpende grupper, hvorved det rettede sin
største opmærksomhed på de til Sovjetunionen grænsende folk og stater, som på den ene
side dannede en isoleringsring omkring den bolschevistiske nabo, men på den anden side
også indtog en fløjstilling i forhold til det tyske livsrum og en flanlcestilling overfor vest
magterne, især overfor Storbritannien. Under hensyntagen til de fuldstændig forskellig
artede livsforhold, de racemæssige og åndelige forbindelser og den historiske afhængighed
i de af kontoret iagttagne bevægelser i disse lande så kontoret sig nødsaget til at anvende
de forskelligste metoder for på den ene eller den anden måde at opnå den ønskede ind
flydelse.

I Slcandinavien, hvor efter verdenskrigen 1914-1918 en stadig mere ndtalt pro
engelsk indstilling, baseret på økonomisk grundlag, blev fremherskende, lagde kontoret
udelukkende eftertryk på en påvirkning via de almindelige lculturelle forbindelser med de
nordiske folk. I dette øjemed tog kontoret "Nordische Gesellschaft" i Lilbeck under sin
beskyttelse. Til dette selskabs rigsmøder blev der som repræsentanter sendt talrige frem
ragende personer, fremfor alt også fra Finland. Medens der i Sverige og Danmark ikke
blev dannet noget rent politisk samarbejde, forefandtes der derimod i Norge en på den stor
germanske tanke baseret forening, med hvis grundlæggere der blev tilvejebragt en meget
snæver forbindelse, som da også medførte yderligere følger. (Nærmere redegørelse se
bilag 1)...

Kontoret afslog at befatte sig med spørgsmål vedrørende follcetyslcerne i udlandet.
Med dette formål for øje skabtes senere Volksdeutsche Mittelstelle ...

Yderligere bør nævnes de ca. 40 foredragsaftener for diplomatiet og den udenlandske
presse om opbygningen af det nye Tyskland, hvor flere af det tyske riges førende person
ligheder talte.

De politisk mulige initiativer har kontoret gennemført. Med krigens udbrud turde
det betragte sin opgave som afsluttet. Udnyttelsen af de mange personlige forbindelser i
mange lande kan i en anden form påny genoptages.

Rosenberg.

2 bilag

I Norge
II Rumænien

Bilag l

til den korte beretning om NSDAP.s udenrigs
politiske kontors virksomhed fra 1933 til 1943.

Den politiske forberedelse af den militære besættelse af Norge
i krigsårene 1939-40.

Som allerede omtalt var det af alle politiske grupper i Skandinavien kun den
i Norge af den forhenværende krigsminister og major udenfor tjeneste Vidkun Quisling
ledede "Nasjonal Samling", der var en mere alvorlig politisk iagttagelse værdig. Det var
en politisk kampgruppe, båret af ideen om et storgermansk fællesskab og naturligvis be
kæmpet af alle herskende kræfter, som med alle midler tragtede efter at forhindre dens
gennembrud i befolkningen. Kontoret opretholdt en varig forbindelse med Quisling og fulgte
opmærksomt hans med sejg energi førte angreb på det i engelsk farvand sejlende bourgeoisi.
Det syntes på forhånd sandsynligt, at man ikke uden omvæltende begivenheder, som rokkede
befolkningen ud af dens hidtidige indstilling, kunne forvente en resultatrig fortsættelse af
Nasjonal Samling. I vinteren 1938-39 fik Quisling privat besøg af et medlem af kontoret.
70
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Da den politiske situation i Europa tilspidsedes i 1939, viste Quisling sig på Nordische
Gesellschaft's møde i Liibeck i juni og udviklede sin opfattelse af situationen og sin frygt
vedrørende Norge. Han gjorde udtrykkelig opmærksom på Norges geopolitisk afgørende
betydning i det skandinaviske rum og på alle de fordele, som i tilfælde af en konflikt mellem
det stortyske rige og Storbritannien ville tilkomme den magt, der beherskede den norske
kyst. Da man antog, at Quislings redegørelse af luftstrategiske grunde især ville interessere
rigsmarskal Gering, blev Quisling af kontoret henvist til statssekretær Korner. Kontorets
stabsleder overleverede til chefen for rigskancelliet, med henblik på en overrækkelse til
Føreren, en betænkning i samme anledning, hvori også var taget hensyn til Sovjet-Ruslands
på daværende tidspunkt tvivlsomme holdning. Efter udbrudet af de tysk-polske fjendtlig
heder og den sovjet-finske krig skærpedes spændingen i Skandinavien, hvilket lettede den
angelsaksiske propagandas arbejde. Muligheden for en af Storbritannien påtænkt besættelse
af Norge, måske også Sverige, for praktisk at gennemføre blokaden mod Tyskland i Nord
søen og opnå bekvemme luftbaser mod Tyskland, begyndte at aftegne sig under påskud
af en uegennyttig Finlandshjælp med det mål at inddrage også de nordiske lande i et mili
tært opgør med Stortyskland. Bekymret over denne udvikling kom Quisling endnu en gang
til Berlin i december 1939, hvor han opsøgte rigsleder Rosenberg og storadmiral Raeder.
I et referat hos Føreren ledte rigsleder Rosenberg endnu en gang samtalen hen på Norge
og henviste især til dette lands betydning, hvis England, for at skærpe sin blokade, under
dække af en påstået Finlandshjælp ville skride til en af nordmændene tolereret besættelse.
Også storadmiral Raeder var på grund af sin samtale med Quisling og efter sin anmodning
tilsagt til at møde hos Føreren. Som resultat af disse skridt blev Quisling den 16. og endnu
en gang den 18. december modtaget af Føreren til en personlig samtale. Under denne sam
tale betonede Føreren gentagne gange, at han personlig ville foretrække en fuldstændig
neutral holdning fra Norges såvel som fra hele Skandinaviens side. Han havde ikke til hen
sigt at udvide krigsskuepladsen og drage endnu flere nationer ind i konflikten. Når man
imidlertid fra fjendens side forberedte en udvidelse af krigen med det formål at gennemføre
en yderligere indsnøring af og trusel mod det stortyske rige, ville han være nødsaget til at
væbne sig imod sådanne handlinger. For at skabe en modvægt mod den tiltagende fjendtlige
propagandavirksomhed tilsagde Føreren Quisling en finansiel understøttelse til hans på
den storgermanske tanke baserede bevægelse. Den militære bearbejdelse af de nu til behand
ling optagne spørgsmål blev overdraget den militære særstab, som overdrog Quisling særlige
opgaver. Rigsleder Rosenberg skulle overtage den politiske bearbejdelse, udenrigsministeriet
bære de finansielle omkostninger, hvorhos rigsudenrigsministeren til stadighed skulle holdes
underrettet af det udenrigspolitiske kontor. Opretholdelsen af forbindelsen med Quisling
blev overdraget Amtsleiter Scheidt, som under den videre udviklings forløb blev attacheret
marineattacheen i Oslo, korvetkaptajn Schreiber. Der blev givet ordre til den strengeste
hemmeligholdelse af hele sagen.

Allerede i januar fremkom skarpere meldinger fra Quisling gennem hans repræsentant
i TyskJand, Hagelin, om muligheden for en af den norske regering tolereret indgriben i
Norge fra vestmagternes side. De stadig mere begrundede meddelelser stod i skarpeste
modsætning til den opfattelse, der næredes af det tyske gesandtskab i Oslo, som byggede
på den daværende norske regering Nygårdsvolds neutralitetsvilje og var overbevist om,
at denne regering var rede til og havde til hensigt at forsvare sin neutralitet. Det lykkedes
Quislings agent for Tyskland, om hvem ingen i Norge vidste, at han stod i snævreste
forbindelse med Quisling, at vinde indpas i regeringen Nygårdsvolds kreds og at høre de
norske regeringsmedlemmers umiskendelige opfattelse. Hagelin meddelte, hvad han havde
hørt, til kontoret, som gennem ligsleder Rosenberg overbragte hans meddelelser til Føre
ren. Natten mellem 16. og 17. februar overfaldt engelske destroyere den tyske damper
"Altrnark" i J øssingfjord. M den norske regerings optræden i dette spørgsmål kunne man
slutte, at der allerede underhånden var blevet truffet en eller anden slags bestemte overens
komster mellem den norske regering og de allierede. En sådan antagelse blev også bekræftet
gennem beretninger fra Amtsleiter Scheidt, der fra sin side :fik informationeme fra Hagelin
og Quisling. Også efter denne episode forfægtede imidlertid det tyske gesandtskab i Oslo
den modsatte anskuelse og stolede på nordmændenes gode vilje.
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I mellemtiden var det lykkedes Hagelin gennem sin forbindelse i Norge som den
norske marines tillidsmand at få betroet indkøbet af tysk luftskyts gennem det tyske
marineministerium. Gennem denne forbindelse fik han stadig større indblik i den norske
regering Nygårdsvolds egentlige opfattelser og hensigter og i de af de allierede i Norge
allerede indledte forberedelser. I anledning af sin nærværelse i Berlin den 20. marts ved
forhandlinger om leverancer af tysk luftskyts meddelte han, at de allierede allerede nu
undersøgte de norske havnebyer med henblik på mulighederne for indladning og transport.
Den franske kommandant, hvem denne opgave var betroet, havde under en fortrolig
samtale med Narviks kommandant, en af Quislings tilhængere, røbet de allieredes hensigter,
gående ud på, at motoriserede tropper skulle landsættes i Stavanger, Trondheim og evtI.
også i Kirkenæs, og at flyvehavnen Sola ved Stavanger skulle besættes. Ligeledes skærpede
Hagelin sine advarsler om de mellem de allierede og den norske regering hemmeligt trufne
overenskomster om, at den norske regering ved en eventuel besættelse af havnebyer af de
allierede alene ville nøjes med papirprotester. Han henviste til, at den norske regering
aldrig havde haft til hensigt at tage alvorlig stilling mod England, og at den kun for at
vinde tid til fuldbyrdede kendsgerninger drevet dobbeltspil overfor Tyskland. Han med
delte også, at den norske regering af England var blevet informeret om, at Tyskland havde
til hensigt at udlægge en minespærring fra Jylland til den norske kyst. På grundlag af alle
ham tilgåede efterretninger kunne Quisling nu ikke længere fastholde sit råd om, at man
endnu skulle forholde sig noget afventende overfor den yderligere udvikling i Norge, hvor
imod han måtte henvise til, at enhver tøven med den tyske modaktion indebar en over
ordentlig stor risiko. Disse meldinger blev af rigsleder Rosenberg straks forebragt Føreren.
Som bekræftelse på disse af Quisling og hans tillidsmænd gjorte meddelelser og i modsæt
ning til den indtil det sidste af det tyske geaandtskab i Oslo og den pågældende medarbejder
i udenrigsministeriet repræsenterede opfattelse gjorde de allierede den 8. april tilløb til
det første slag som optakt til den af dem planlagte besættelse af Norge. Natten mellem den
7. og 8. april lagde den allierede flåde minespærringer foran den norske kyst, og de allierede
regeringer underrettede verdensoffentligheden om deres aktion. I overensstemmelse med
de af kontoret givne oplysninger fremsatte Norge stadig mere og mere lunkne protester.
På Førerens befaling gik derefter Stortyskland behørigt forberedt tidligt om morgenen den
9. april over til modaktion og besatte de vigtigste norske sø- og lufthavne.

147.

Uddrag af storadmiral Raeders memorandum ang. operationerne

"Barbarossa", "Weseriibung" og "Seelowe".

10. januar 1944.

l. Chefsag.

Til personlig underretning for hr. admiral Assmann. Må ikke offentliggøres. Raeder
10. januar 1944.

a) Barbarossa ...

b) Weserfib'!J-ng.

Notatet er fuldstændig utilstrækkeligt og dækker ikke indholdet af referatet. Jeg havde
i ugerne før referatet af 10. 10. 39 en korrespondance med admiral Carls, der først i
et udførligt brev til mig fremhævede betydningen af, at Tyskland besatte den norske
kyst. Jeg gav dette brev videre til efterretning for chefen for SKL. og skrev på grund
lag af brevet en huskeseddel*) til brug for mig selv ved referatet hos Føreren, som jeg holdt
den 10. 10. 39, da min opfattelse fuldstændig faldt sammen med admiral Carls, medens
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SkI. dengang endnu kun havde problemet på afstand. Jeg fremhævede her de ulemper,
det ville medføre for os, hvis englænderne besatte norske støttepunkter - herre
dømmet over indgangen til Østersøen, flankering af vore søkrigsoperationer i Nord
søen og af flyverangrebene på England, pres på Sverige - samt fordelene for os ved
at besidde den norske kyst -udfaldsporte mod Nordatlanterhavet, ingen engelsk
minespærring mulig som i året 1917-18. Der var dengang efter sagens natur kun tale
om kysten og om støttepunkter, hvorved jeg også medtog Narvik, medens admiral
Carls i løbet af korrespondancen mente at kunne renoncere på Narvik. (Vi havde
dengang endnu benyttelsen af Murmansk eller et særligt russisk støttepunkt til vor
disposition). Føreren forstod straks betydningen af Norgesproblemet; han bad mig om
at få overladt huskesedlen og erklærede, at han ville beskæftige sig med spørgsmålet.

Under den videre udvikling fandt jeg støtte hos korv.-kaptajn 8chreiber, marine
attache i Oslo, og marine-chefen personlig - i forbindelse med organisation Rosen
berg - så at vi kom i forbindelse med Quisling og Hagelin, der begge i begyndelsen af
december kom til Berlin, og som af mig - i forståelse med rigsleder Rosenberg**) blev
introduceret hos Føreren.

På basis af Førerens konference med Quisling og Hagelin den 14. 12. 39 em.
gav Føreren ordre til, at OKW skulle forberede Norgesaktionen.

SkI. har indtil da ikke haft nogen andel i at arbejde videre med Norgesproblemet,
stod også fremdeles noget skeptisk overfor det. Men forberedelserne, som orlogskaptajn
Krancke i OKW behandlede, baseredes på en betænkning fra SkI.

c) Seeloioe ....
Raeder.

*) Måske kan denne med K.Adm. v. Puttkammers hjælp konstateres; jeg havde ingen
genpart, da jeg ikke havde tænkt på at. afgive sedlen.

**) R[osenberg] var i det afgørende moment kommet til skade med sin fod, så at jeg den
14. 12. fm. opsøgte ham i hans hjem.

148.
Ekstraktafskrift af vidneforklaring afgivet af general KeiteI for den

internationale militærdomstol i Niirnherg.

15. aug. 1945.

Ekstraktafskrift.

Vidneforklaring afgivet af lVi/helm Keiiel i Niirnberg,
Tyskland, den 15. august 1945 til oberst John H.
Amen,IGD.
Øvrige tilstedeværende: Oberst Howard A. Brundage,
JAGD; oberstløjtnant Thomas S. Hinkel, IGD; dom
mer Jacksons repræsentant i Norge, major Arne
Brogger, FA; Thomas Dodd fra oberst Arnens stab;
den norske statsministers juridiske sekretær Jens
Hauge; Helge Silvertsen og Ivar Follestad, der repræ
senterede den norske regering.

Tolken blev taget i ed.
Keitel blev taget i ed.

sp.: Hvad er Deres fulde navn?
sv.: ,Vilhelm Keite!.
sp.: Hvad var Deres sidste officielle stilling?
sv.: Chef for værnemagtens overkommando.
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sp.: Hvornår er De født '?
sv.: Den 22. september 1882.
sp.: Jeg viser Dem en fotografisk gengivelse af et dokument og spørger Dem nu, om De

nogensinde har set det før11)
(Dokumentet overgives til vidnet, SOUl læser det).

Har De set det før.
sv.: Nej, det har jeg ikke. Jeg har aldrig set dette dokument, men jeg tror, at det er et notat

i admiral Raeders akter, som han har gjort til eget brug.
sp,: Har De nogensinde set et lignende dokument?
sv.: Ikke såvidt jeg ved.
sp.: Kender De Raeder!
sv.: Ja, jeg kender ham særdeles godt.
sp.: Kender De så også hans underskrift?
BV.: Ja.
sp.: Er dette Raeders underskrift!
sv.: Ja, det ser ud som hans underskrift, hvis den ikke er falsk.
sp.: De har ofte haft lejlighed til at se Raeders underskrift!
sv.: Ja, meget ofte.
sp.: Forekommer dette Dem at ligne Raeders underskrift ganske nøje!
sv.: Ja.
sp.: Altså, hvis det ikke er et meget dygtigt udført falskneri, må det være Raeders under-

skrift!
sv.: Ja.
sp.: Har De drøftet indholdet af dette dokument med Raeder!
sv. : Nej, det har jeg ikke, men som der står, var jeg tilstede ved en samtale mellem Hitler

og Raeder.
sp.: Hvornår var det omtrent?
sv.: Hvis De ikke havde vist mig dette dokument, ville jeg ikke have husket samtalen.
sp.: Men nu da De har set dokumentet, så kan De huske samtalen, ikke!
sv.: Jeg kan ikke bestemt huske samtalen på denne måde; men jeg kan huske en samtale,

og datoen ser ud til at stemme overens med min erindring.
Bp.: Hvad gik denne samtale ud på, såvidt De ved og kan huske!
sv:. Den gik ud på, at den tyske marine under admiral Raeder frygtede en engelsk besæt

telse af Norge.
Bp.: Hvad blev der ellers sagt1
sv.: De emner, der blev drøftet, gik åbenbart ud på det, der står her i dokumentet, men

jeg kan ikke længere huske det bestemt.
sp.: Med andre ord: Var indholdet af Raeders udtalelser det, der står i dokumentet der

foran Dem?
sv.: Nej , det var ikke, men jeg var åbenbart tilstede under den samtale.
sp.: Hvilken samtalet
sv.: Den samtale mellem Raeder og Føreren.
sp.: Hvem var ellers tilstede?
sv. : Åbenbart kun disse herrer.
sp.: Hvilke navne mener De1
sv.: Jodl og kaptajn Puttkammer.
sp.: Husker, De, hvad der blev sagt af nogen af de tilstedeværende!
sv. : De sagde ikke noget.
sp.: Hvem førte ordet!
sv.: Åbenbart var det kun admiral Raeder, der talte.
sp.: Hvad sagde De1
sv.: Jeg hørte efter.
sp.: Og sagde ikke nogett
BV.: Åbenbart ikke, ellers ville det stå der. Jeg hørte efter.
sp.: Se på det trediesidste afsnit.

(Vidnet læser det pågældende afsnit).
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SV.: Det er rigtigt. Det drejede sig om våbentransporterne til Sverige.
sp.: Og kan De huske , at denne udtalelse blev fremsat!
sv.: Jeg kan godt huske den drøftelse angående våbentransport til Sverige under forudsæt

ning af, at våbnene blev i Sverige. Det gav jeg udenrigsministeriet ordre til. Må jeg
stille et spørgsmål?

sp.: Ja.
sv.: Er der nogen tilstede, som kan kontrolere oversættelsen af mine udtalelser?
sp.: Nej, der er ikke nogen tilstede med den opgave; men De kan roligt gå ud fra, at alt,

hvad De siger, vil blive korrekt refereret.
sv.: Det er, fordi jeg måtte aflægge ed.
sp.: På det pågældende møde bragte De selv det spørgsmål på bane, der omtales i tredie

sidste afsnit, ikke sandt?
sv.: På Raeders forespørgsel gav jeg en redegørelse. Det var ham, der spurgte - ingen

våbenhjælp til Finland. Keitel forklarede , at udenrigsministeriet havde fået under
retning herom.

sp.: Men De sagde før , at Raeder var den eneste , der talte ved mødet. Var det ikke Dem
selv, der bragte det, der står i trediesidste afsnit, på bane?

sv.: Raeder førte ordet, men da dette spørgsmål blev stillet, brød jeg ind og forklarede, at
udenrigsministeriet havde fået ordre og underretning herom.

sp.: Var der ellers nogen, der sagde noget på mødet?
sv.: Det var der åbenbart ikke.
sp.: Giver dette dokument, såvidt De kan huske , en korrekt fremstilling af alt, hvad der

passerede på mødet!
sv.: Det tror jeg nok, men jeg kan ikke sige det med bestemthed.
sp.: Jeg vil gerne have dette dokument mærket til identifikation som bilag A.
sv .: Må jeg gøre en tilføjelse til det?
sp.: Ja.
sv.: Ved alle samtaler med Føreren gjorde admiral Raeder notater til sine egne akter. Om

jeg nogensinde har læst dette notat eller denne akt, kan jeg ikke sige bestemt.
sp.: Ved De, hvor de notater er i dag?
sv.: Nej. Det er marinens akter. Disse underskrifter (han viser øverst på dokumentet) har

læst det. De personer, der skrev under her, har læst det.
sp.: Ved De, hvis disse initialer er?
sv.: Jeg ved det ikke. Det er kun bogstaver. Puttkammer ved, hvem der underskrev det.
sp.: Nu viser jeg Dem et andet dokument og beder Dem læse det.s)

(Dokumentet overgives til vidnet, som læser det).
Har De set det dokument før?

sv.: Nej, aldrig. Jeg går ud fra, at det er svar på et spørgsmål, som er stillet til Raeder nu.
sp.: Hvad mener De med "nu" ?
sv.: Efter kapitulationen.
sp.: Hvorfor tror De det?
sv.: Fordi det er en forklaring på forhold, som ikke hører sammen. Der foregår noget, der

ikke hører til denne sag og ikke findes i dette dokument.
sp.: Hvilket, for eksempel?
sv.: Jeg ser, at dette er side 6.
sp.: Nåh, er det det, De mener. Men hvorfor tror De, at det er noget, der siges i øjeblikket?
sv.: Jeg mener ikke noget, der er ved at blive - - -. Jeg ændrer min forklaring nu. Den

første sætning beviser, at min tidligere udtalelse var forkert.
sp.: Har De nogensinde set et lignende dokument?
sv.: Nej, aldrig.
sp.: Mener De, at dette dokument giver en korrekt fremstilling af de forhold, som omtales deri?
sv.: Hvad mine egne forhold angår, kan jeg sige følgende: Det er rigtigt, at der midt i de-

cember kom en ordre til at foretage invasion i Norge.
sp.: Og hvad mere?
sv.: Jeg var ikke tilstede ved den pågældende samtale. Jeg havde på det tidspunkt talt

med Quisling og Hagelin.
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sp.: Ved De, at Quisling og Hagelin var kommet til Berlin i december og med Rosenbergs
samtykke havde talt med Førereni

sv.: Jeg hørte først om det senere.
sp.: Hvem fik De det at vide af?
sv.: M admiral Raeder selv.
sp.: Hvad fik De så at vide om det møde!
sv. : Han fortalte mig, at han, Quisling og Hagelin og Rosenberg havde været hos Føreren.

Men det kan også være, at jeg har det fra Føreren.
sp.: Hørte De, hvilke aftaler disse havde tru:ffet angående Norger
sv.: Nej jeg fik kun ordre til at forberede et felttog.
sp.: Hørte De nogensinde noget om, hvad Quisling skulle have ud af eventuelle aftaler!
sv.: Nej, det ved jeg ikke, men jeg tror ikke, at han fik løfte om noget.
Bp.: Ved De det selv!
sv.: Nej , personligt har jeg ingen viden herom. Admiral Raeder satte sig i forbindelse med

marineattache Schreiber og drøftede denne sag med ham.
sp.: Hvornår hørte De første gang noget om, at der blev planlagt en tysk aktion i Norge!
sv.: Det forholder sig ganske, som der står i disse dokumenter.
sp.: Hvilken dato!
sv.: Det ved jeg ikke, det står formodentlig i dokumentet - den 12. december.
sp.: Var det første gang, De hørte noget om, at en aktion var ved at blive planlagt med

henblik på Norge!
sv .: Nej, den sag var tidligere blevet omtalt.
sp.: Det er det, jeg spørger Dem om. Hvornår omtrent blev den drøftet første gang. Hvor

længe før den dato!
sv.: Om faren i Nordsøen og Norge, det blev der talt om i efteråret.
sp.: Hvilket å1"1
sv.: 1939. Det er logisk i vor krig mod England. Man må bestandig spørge sig selv, hvor

farerne ligger.
sp.: Med hvem fandt disse tidligere drøftelser sted angående norske forholdt
BV. : Åbenbart med admiral Raeder eller hans officerer, samt med general Jodl.
sp.: Med Føreren!
sv.: Sandsynligvis også med Føreren,
sp.: Blev der nævnet navne på nordmænd under disse drøftelser]
BV.: Quislings navn blev første gang nævnt overfor mig af Raeder.
sp.: Hvornår omtrent?
sv.: Om efteråret eller sent på efteråret.
Bp.: I hvilken forbindelse.
sv.: Jeg er ikke sikker på tidspunktet. Norges stilling overfor England.
sp.: Hvad blev der sagt om Quisling!
sv.: På dette tidspunkt var Quisling mig ganske ubekendt. Jeg fik først senere noget at

vide om ham.
sp.: Var det Deres indtryk, at Quisling arbejdede med værnemagtens overkommando i

forbindelse med den af tyskerne planlagte aktion i Norge!
sv.: Kun på de senere stadier. Quisling har aldrig kendt noget til og aldrig fået noget at.

vide om, hvad der foregik i værnemagtens overkommando, og forberedelserne fik han
aldrig noget at vide om. Jeg talte aldrig med ham.

sp.: Men De hørte om ham fra Raede1"1
sv.: Raeder fortalte mig om ham og Hagelin, men før den norske aktion kendte jeg ikke

noget til ham.
sp.: Er det rigtigt, at De havde forberedt Deres planlæggelse af invasionen i Norge, endnu

før krigen brød ud i september 19391
sv.: Det er umuligt.
sp. : Hvad var "Studie N"1
sv.: Det ved jeg ikke. Det kan have været en undersøgelse, marinen foretog.
sp.: Det var en plan til invasion i Norge, ikke!
sv.: Det kan jeg ikke sige, og jeg kan ikke sige noget uden at se den. Når jeg ser noget, vil.

jeg udtale mig om det.
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sp.: Talte Raeder ikke med Dem om "Studie N-'?
BV.: Det kan jeg ikke sige i dag. Der blev foretaget i hundredvis af undersøgelser i hæren,

marinen og luftvåbnet.
sp.: Jeg vil gerne have dette dokument mærket til identifikation som bilag B. Var den

norske operation ikke af en vis betydning for Dem?
sv.: Afgjort jo, eftersom det var værnemagtens overkommando, der stod for denne aktion

"enere. Må jeg fremsætte en anden udtalelse?
sp.: Ja.
sv.: Jeg ved, at marinen foretog undersøgelser vedrørende krigshandlinger, men jeg har

aldrig haft noget kendskab til dem i værnemagtens overkommando. Alle marinens
undersøgelser foregik i den største hemmelighed.

sp.: J eg viser Dem nu en kopi af et andet dokument og beder Dem læse det og sige mig,
om De har set dokumentet før?3)

(Dokumentet overgives til vidnet, som læser det).
sv.: Det er rigtigt, jeg har set det og underskrevet det i januar 1940. Da jeg blev spurgt

om "Studie N", troede jeg, at det var en sag, der var blevet drøftet før 1. september
1939, sådan opfattede jeg spørgsmålet. "Studie N" er sandsynligvis en række syns
punkter, der er fremsat af den tyske krigsmarine. Værnemagtens overkommando
betegnede dette ved kodeordet Wesenbutg. "Studie N" er åbenbart et kodeord, som
marinen brugte.

sp.: Alt, hvad der står i dette dokument, er altså rigtigt, såvidt det er Dem personlig
bekendt? .

sv.: J eg genkender denne ordre, og jeg mener, at den blev afgivet i denne form.
sp.: Jeg vil gerne have dokumentet mærket til identifikation Bom bilag C. "Studie N"

var altså faktisk den originale plan for invasionen i Norge?
sv.: Det kan jeg ikke sige, da de foranstaltninger, der blev givet ordre til, kun var et resultat

af det arbejde, der var blevet udført af den særlige stab.
sp.: Kender De navnene på de enkelte medlemmer af den særlige stab, som specielt tog sig

af situationen i Norge?
sv.: Jeg kan huske navnet på kaptajn, nu admiral Krancke, og jeg er også sikker på

general Jodl.
sp.: De vidste altså, at der fandtes en særlig gruppe med den specielle opgave at planlægge

den norske aktion?
sv.: Det fremgår af denne ordre.
sp.: Hvornår begyndte de egentlige militære forberedelser?
sv.: De praktiske forberedelser begyndte ikke før marts. Ordren kom i slutningen af januar.
sp.: Men planlæggelsen havde stået på længe før den tid?
sv.: Det tror jeg ikke på; "Studie N" omfattede de farer, som marinen så og frygtede.

Hærens, marinens og luftvåbnets planer blev udarbejdet af denne stab alene. Jeg kan
ikke udtale mig om "Studie N", før jeg ser den.

sp.: Hvori bestod den principielle forskel mellem de planer, der omfattedes af "Studie N",
og de endelige planer, der blev iværksat?

sv.: Jeg ved ikke, om "Studie N" indeholdt konkrete redegørelser eller forslag.
sp.: Hvad med den plan til invasion i Norge, som Quisling havde med til Berlin i 1939?
sv.: Såvidt jeg ved, medbragte Quisling ikke nogen plan. Han drøftede kun den politiske

situation i Norge. Jeg har aldrig set nogen militær plan fra Quisling.
sp.: Taler De nu kun om, hvad De har hørt fra Raeder, eller har De personligt kendskab til

sagen?
sv.: Om den egentlige besættelse af Norge ved jeg bedre besked end Raeder. Den forudgå

ende "Studie N" og samtaler med Raeder kender jeg ikke noget til.
sp.: Blev Quisling spurgt til råds af repræsentanter for værnemagtens overkommando

angående invasionsplanernes iværksættelse?
sv.: Hvis nogen havde drøftet denne sag med Quisling og værnemagtens overkommando

havde fået noget at vide herom, ville vedkommende være blevet stillet for en krigsret.
J eg er overbevist om, at noget sådant aldrig har fundet sted.

sp.: Værnemagtens overkommando vidste altså, at Quisling havde haft møder med Føreren
og Rosenberg og flere andre?
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SV.: Det fik jeg at vide senere.
sp.: Det fik De altså tilsidst at vide, ikke sandt!
sv.: Jo, Raeder eller Føreren fortalte mig, at Quisling og Hagelin sammen med Rosenberg

havde været hos Føreren. .
sp. : Nu viser jeg Dem en anden fotografisk gengivelse af et dokument og henleder Deres

opmærksomhed på den allersidste sætning i dokumentet og beder Dem læse den.s)
(Dokumentet udleveres til vidnet, som læser det) .

sv.: Jeg har aldrig bedt Quisling om råd angående antallet af tropper, og det tror jeg heller
ikke at Raeder har gjort. De tanker, vi gjorde os angående det antal tropper, der be
høvedes til Norges besættelse, havde Quisling ikke noget at gøre med. Det ordnede vi
selv.

sp.: Hvorledes forklarer De den udtalelse, der findes i den sidste sætning1
sv.: Rosenberg har aldrig været soldat, men han troede, at han havde brug for et overslag

fra Quisling med hensyn til det antal tropper, der behøvedes til at besætte Norge.
Hvornår er dette dokument dateret!

sp.: Det ved jeg ikke bestemt.
sv.: Jeg kan kun tænke mig, og jeg mener, at det var et ønske fra Rosenbergs side. Jeg

kunne forstå, hvis antallet af norske tropper var omtalt i denne forbindelse, det kunne
jeg forstå; men dette her, på den måde det er udtrykt, det kan jeg ikke forstå.

sp.: Ved De, om Quisling fik noget at vide om ordren til at forberede planer til invasionen
i Norge1

sv.: Gennem værnemagtens overkommando har han bestemt aldrig fået noget at vide.
sp. : Jeg vil gerne have det dokument, som vi nu har drøftet, mærket til identifikation

som bilag D.
sv.: Det er muligt, at Quisling tilbød at komme med forslag til planer.
sp.: Det ved De, at han gjorde, ikke sandt!
sv.: Jeg ved det ikke , men det formoder jeg. Det går jeg ud fra. M os blev han aldrig spurgt

om, hvad han anså for nødvendigt.
sp. : Ved De, om andre nordmænd blev spurgt til råds angående denne aktion!
sv.: Nej, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig set Hagelin - kun Quisling, efter aktionen.
sp.: Her er 2 fotografiske gengivelser af dokumenter. Vil De læse dem igennemts)

(Dokumenterne rækkes til vidnet, som læser det ene).
Har De nogensinde set det dokument før1

sv.: Nej, jeg har ikke set det, men jeg kan huske navnet.
sp.: Er dokumentets indhold rigtigt efter Deres mening!
sv.: Det ser ud til at være helt historisk.
Rp.: Hvad mener De med det!
sv.: Dat er skrevet seks uger efter aktionen.
sp.: Kan De tiltræde dokumentets indhold!
sv.: Den første del kan jeg ikke forstå.
sp.: Hvorfor ikke!
sv.: Hvad var det for en generalstab, som Quisling skulle konferere med! Jeg ved ikke,

hvad det skulle være for en, det er kun en ide, som Seheidt har haft, at Quisling kunne
have diskuteret med generalstaben. Såvidt jeg ved, var Scheidt en af Rosenbergs folk.

sp.: Vil De så læse det andet dokument. Det er et uddrag af Rosenbergs dagbog.
(Vidnet læser det andet dokument).

sv.: Det er Rosenbergs dagbog.
sp.: De ser, at der findes en omtale af mødet i København den 4. april 1940 mellem Quisling

og tyske repræsentanter!
sv.: Det er muligt, at der fandt samtaler sted med Quisling angående forskellige sider af

den militære operation i Norge.
sp.: Ved De ikke det bestemt!
sv.: Jeg kan ikke huske det nøjagtigt, men jeg tror, at jeg dengang gaven tilladelse hertil,

efter at Føreren havde talt med mig om det.
sp.: Det forekommer mig, at dette afviger noget fra det, De sagde før, ikke!
sv. : Man kan godt glemme noget på 6 år.
il
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sp.: Sagde De ikke, at hvis repræsentanter fra værnemagtens overkommando havde talt
med Quisling, ville de være blevet stillet for en krigsret!

sv.: Han talte ikke om militære operationer med Quisling, men fik blot nogle faktiske op
lysninger af ham.

sp.: For eksempel!
sv.: For eksempel, om Oslos havn var befæstet, om Narvik var befæstet og ville blive for-

svaret, om der var tropper i Trondheim o. s. v.
sp.: Og hvad mere!
sv.: Jeg ved ikke, hvad staben ellers drøftede.
sp.: Hvornår var det, at Hitler gik med til disse drøftelser med Quisling?
sv.: Sandsynligvis i februar eller marts.
sp.: Meddelte han selv sit samtykke til Demj
sv.: Nej, jeg har sandsynligvis anmodet ham om det.
sp.: Er det alt, hvad De kan huske!
sv.: Det er alt, hvad jeg kan huske. Den 23. januar blev der nedsat et arbejdsudvalg inden

for staben; udvalget holdt møder og arbejdede i januar og februar og blev opmærksom
på et bestemt spørgsmål. Nu husker jeg, at Føreren personligt sendte en officer. Ved
kommende mødte Quisling i København og stillede ham meget forsigtigt visse spørgsmål
om militære anliggender, som vi ikke havde oplysninger om, og som var opstået i
mellemtiden. Quisling fik imidlertid aldrig noget at vide om planerne eller om tids
punktet, og han fik aldrig noget at vide om størrelsen af de styrker, der blev anvendt.
Jeg kan huske, at han gav forkerte oplysninger. Jeg tror, at han forklarede, at der var
installeret svære kanoner i Narviks havn, men der var ingen.

sp.: Hvem var den repræsentant for Føreren, som tog til København og talte med Quisling?
sv.: Det var en af mine officerer.
sp.: Det ved jeg godt, men hvad hed hanj
sv.: Det husker jeg ikke mere.
sp.: Hvilken rang havde han!
sv.: Major eller oberstløjtnant.
sp.: Udpegede De ham personligt!
sv.: Ja, jeg foreslog ham.
sp.: Og hans navn var Krancke, ikke sandt!

. sv.: Krancke var medlem af arbejdsudvalget, men jeg tror ikke, det var ham.
sp.: Er der noget, som kan hjælpe Dem til at komme i tanker om det1
sv.: Hvis jeg kendte navnene på arbejdsudvalgeta medlemmer.
sp.: Vil De læse dette afsnit på det dokument, som jeg nu giver Dem. Det er mærket med

blyant i marginen.
(Dokumentet overgives til vidnet, som læser det angivne afsnit).

sv.: Det var en oberst. Quisling og en oberst fra generalstaben. Det var ikke en oberst fra
hærena generalstab, men en officer fra værnemagtens overkommando. Sandsynligvis et
medlem af arbejdsudvalget.

sp.: Var det nogen af de 4 navne, som jeg viser Dem på dette stykke papir!
(Papiret overgives til vidnet).

sv.: Buschenhagen, stabschef hos general Falkenhorst. Endvidere chefen for arbejdsud
valget, Krancke, der repræsenterede marinen. Schmundt var Førerens adjutant, og han
havde ikke noget at gøre med det. Jeg kender ikke Hammersen, det er sandsynligvis
et navn, der er stavet forkert. Officeren i København kunne være oberst Pickenbruck,
men det er jeg ikke sikker på.

sp.: Er han stadig i live?
sv.: Jeg har ikke hørt noget om ham.
sp.: Ved De, om general Falkenhorst kendte noget til mødet i København!
sv.: Han blev gjort bekendt med resultatet.
sp.: Hvem gav ham meddelelse herom!
sv.: Jeg er nu ikke sikker på, at Falkenhorst fik noget at vide om det. Resultaterne blev

kun benyttet til arbejdsmateriale for staben.
sp.: Ved De, hvilke anliggender der blev drøftet på mødet i København den 4. april!
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sv.: Der blev blot stillet nogle spørgsmål vedrørende Norges Forsvar. Det var en speciel
opgave, idet de pågældende spørgsmål var af stor vigtighed for operationen. Quisling
kunne ikke udlede oplysninger af disse spørgsmål. J eg tror ikke, at Falkenhorst nogen
sinde fik det at vide.

sp.: Fremkom Quisling med forslag til eventuelle landgangsforsøg i Oslofjorden eller be
sættelse af luftbaser eller lignende foretagender i strategisk øjemed?

sv.: Jeg ved ikke, om han fremkom med forslag, men jeg ved, at vi gjorde, som vi selv
syntes. Det fremgår også af dette dokument, at vi fik oplysninger fra luftvåbnets attache.

sp.: Hvilken attache?
sv.: Det tyske luftvåbens attache i Oslo, det står her i dokumentet.
sp.: Fik De et referat af mødet af den officer, De havde udpeget til at deltage i det!
sv.: Han gaven kort rapport om de svar, som Quisling havde givet ham.
sp.: Kan De huske flere af svarene end dem, De allerede har fortalt om?
sv.: Det kan jeg ikke huske nu. Jeg kom i tanker om denne episode bagefter.
sp.: Gav han Dem et mundtligt eller skriftligt referat af, hvad der foregik på mødet.
sv.: Et mundtligt referat, og hvis jeg husker rigtigt, skete det i Førerens nærværelse.
sp.: Personlig?
sv.: Ja, jeg blev blot instrueret om at meddele staben de pågældende oplysninger.
sp.: Jeg vil gerne have tillæg 29 mærket som bilag E og en side af Rosenbergs akter, som

vidnet har undersøgt, mærket som bilag F og side 12 mærket som bilag G.
sv.: Jeg vil gerne tilføje, at vi ikke ventede, at hr. Quisling skulle fremsætte militære forslag,

fordi han egentlig var politiker.
sp. : Hvorfor blev han afsat som chef for den norske regering den 15. april!
sv.: Det ved jeg ikke. Han blev altså fjernet den 15. april!
sp. : Ja, den 15. april 1940.
sv.: Det vil sige en uge efter konflikten.
sp.: J a, hvorfor det?
sv.: Jeg kender ikke mere til det. Det er et politisk spørgsmål.
sp.: Hvad fik De at vide om det?
sv.: Jeg kom blot i tanker om det igen nu.
sp.: Hørte De ikke nogen forklaring på det dengang eller senere?
sv.: Det er højst sandsynligt, at jeg fik meddelelse om det eller hørte om det senere.
sp.: Hvad hørte De seneret
sv.: Der blev indsat en rigekommissær med en militær stab og desuden en øverstkomman-

derende for hæren.
sp.: Hvorfor blev Quisling afskediget?
sv.: Det ved jeg ikke.
sp.: Frygtede De en norsk mobilisering på det pågældende tidspunkt eller i det hele tageM
sv.: Jeg fik ikke meddelelse om, at der forelå tegn på en sådan.
sp. : Ville en sådan mobilisering have umuliggjort eller vanskeliggjort den foreslåede ope

ration?
sv.: Hvis de norske tropper havde været på de rigtige steder i rette tid, ville operationen

have voldt meget store vanskeligheder.
sp.: Prøvede Deres repræsentant ikke at få oplysninger herom af Quisling?
sv. : Det er muligt, at Quisling blev spurgt, om der forelå tegn på mobilisering i landet.
sp.: Kan De huske, at han blev spurgt om det?
sv.: Vi så ingen tegn til mobilisering, men vi regnede med et engelsk angreb.
sp. : Havde Quisling forud for den 9. april 1940kendskab til, at Tyskland ville besætte Norge?
sv.: Han regnede med det, men han fik ikke på noget som helst tidspunkt noget at vide af

værnemagtens overkommando. Jeg kan tilføje, at vi fik en mængde efterretninger om
engelske aktioner langs den norske kyst angående mineudlægning, der skulle hindre
marinens bevægelser, og om den engelske beslaglæggelse af damperen Altmark, der
blev kapret af den engelske destroyer Cossack o. s. v.

sp.: Blev De ikke gjort bekendt med Quislings forslag om, at han til gengæld for en freds
slutning mellem Tyskland og ham som norsk statschef skulle stille et antal norske
divisioner, der skulle kæmpe ved den tyske hærs side?
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SV.: Det ved jeg ikke. Det er muligt, at noget i den retning blev nævnt.
sp.: Kan De ikke huske, at De har hørt det?
sv.: Nej, det kan jeg ikke.
sp.: Ved De, hvor mange divisioner han lovede at stille til rådighed for den tyske hær?
sv.: Det er helt nyb for mig, at der blev lovet os norske tropper. Det er noget ganske nyt, at

vi nogensinde har fået løfte om divisioner.
sp.: Gav Deres repræsentant Dem ikke rapport herom?
sv.: Dette er aldrig blevet nævnt.
sp.: Har Føreren nogensinde omtalt det?
sv.: Det kan jeg ikke huske. Jeg vil gerne anføre, at vor repræsentant i Køhenhavn havde

en nøjagtig liste over de spørgsmål, han skulle stille.
sp.: Kan De huske, hvad disse spørgsmål gik ud på bortset fra dem, De allerede har omtalt?
sv.: Nej, det var meningen, at han skulle forsøge at løse visse problemer ved hjælp af Quis

lings udtalelser, idet arbejdsudvalget havde brug for hans svar.
sp.: Fik Deres representant svar på alle de spørgsmål, han stillede Quisling?
sv.: Jeg mener, at han som helhed hjembragte tilstrækkelige svar, men også forkerte op-

lysninger.
sp.: Kan De huske omtrent, hvor mange spørgsmål han stillede Quisling?
sv.: Muligvis indtil 10 spørgsmål, men det kan jeg ikke sige nøjagtigt.
sp.: Men var det ikke relativt få af dem, der blev besvaret forkert, som De siger?
sv.: Jeg tror, det var meget få. Så vidt jeg husker, blev spørgsmålet om Narvik besvaret

forkert. Det kan jeg huske.
sp.: Har De nogensinde været tilstede ved en samtale mellem Føreren og Quisling?
sv.: Ja, efter besættelsen.
sp.: Ikke før?
sv.: Nej, jeg havde aldrig set Quisling før.
sp.: Hvor mange møder af den slags har De overværet bagefter?
sv.: Måske 2 eller 3. På daværende tidspunkt var min nærværelse af mere eller mindre

selskabelig karakter.
sp.: Ved De, om Quisling nogensinde overfor Føreren fremsatte ideer til at knuse mod

standen i Norge.
sv.: Nej, Føreren har aldrig spurgt mig som soldat til råds om politiske spørgsmål.
sp.: Ved De, om Quisling bad Føreren om frie hænder til at knuse modstanden i Norge,

blandt andet ved henrettelse af gidsler og ved at sende fanger til Tyskland?
sv.: Det kender jeg ikke noget til. Det er muligt, at jeg senere gennem Quislings besøg blev

gjort bekendt med forskellige ting, men når disse ikke var af militær art, interesserede
de mig ikke.

sp.: Vidste De for eksempel, at Rosenberg var gået ind på, at der de første 3 måneder efter
den 13. marts 1940 skulle betales 1:10 000 om måneden som en støtte til Quisling i hans
arbejde?

sv.: Det har jeg aldrig hørt noget til.
sp.: Er De sikker på det?
sv.: Ja, det er jeg sikker på. Jeg ville vide det, hvis han havde faet tilbudt noget.
sp.: Det fortalte Rosenberg Dem altså?
sv.: Nej, jeg har aldrig talt med Rosenberg før konflikten. Det er kun i hans dagbog, at

han omtaler, at han har talt med mig om disse bestræbelser. Hvis min opmærksomhed
var blevet henledt på dette pengespørgsmål, er jeg sikker på, at jeg ville kunne huske det.

sp.: Det er tilstrækkeligt i denne omgang.
sv.: Må jeg fremsætte en kort erklæring?
sp.: Ja.
sv.: I efteråret 1939 blev den tyske marine klar over den fare, der lå i, at England fik fod

fæste i Norge, og Norges stilling blev til stadighed overvåget. Admiral Raeder talte
hele tiden om faren ved søkrigsførelse og betvivlede Norges mulighed for at opretholde
sin neutralitet til alle sider. Vi nærede stærk mistanke om, at England ville forsøge at
anvende tvang over for Norge, og marinen foranledigede derfor drøftelser med Quisling.
Det er min erklæring. Aktionens gennemførelse har vist, at England stod i begreb med
at besætte Norge, og at det anså det for muligt for Norge at gøre modstand. Dette frem-
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går af de engelske ordrer. Vi opdagede senere, at det var et spørgsmål om timer, hvem
der sikrede sig Norge. Der blev foreslået en fredelig ordning med den norske konge,
men han modsatte sig dette. Resten har jeg allerede forklaret. Jeg henstiller, at det
erindres, at det er 6 år siden, og at man med så mange opgaver, som jeg havde at tænke
på, let kan glemme enkelte episoder. Så har jeg ikke mere at sige.

sp.: Er det rigtigt, at værnemagtens overkommando havde planlagt at trænge ind i Holland
og Belgien i november eller december 1939?

sv.: Nej, det er ikke rigtigt, men det er rigtigt, at krigen mod Frankrig skulle begynde endnu
om vinteren. Sent på foråret 1940 var det endnu ikke afgjort, om Holland og Belgien
skulle invaderes.

sp.: Men er det ikke rigtigt, at planerne om at invadere Holland og Belgien blev omarbejdet
eller ændret, fordi Quisling overbeviste Føreren om nødvendigheden af at foretage en
operation mod Norge først?

sv.: Det havde Quisling ingen indflydelse på.
sp.: Hvordan kan De vide det? - <)

sv.: Det anser jeg for umuligt.
sp.: De ved jo ikke , hvilken indflydelse han kan have haft på Føreren, vel?
sv.: Jeg mener, at Quislings indflydelse på Føreren var ganske ubetydelig. Han regnede ham

ikke for at være nogen stor soldat og heller ikke for nogen stor politiker.
sp.: Der var så mange mærkelige mennesker, der havde indflydelse på Føreren, ikke?
sv.: Tvivlsomme personer kunne nok opnå tilladelse til at tale med Føreren, men om de

havde indflydelse på ham er noget ganske andet. I hvert fald tror jeg ikke, at Quisling
havde nogen større indflydelse på ham.

sp.: Det kan være nok for denne gang.

Ekstraktafskriftens rigtighed bekræftes:

Kjalke.

1) Det pågældende dokument er trykt som A. nr. 6.
2) Det pågældende dokument er formodentlig det som A. nr. 147 optrykte. Fotokopien begynder

på. side 6.
3) Det pågældende dokument er trykt som A. nr. 8.
4) Der hentydes til udat, brev fra Alfred Rosenberg til storadmiral Raeder vedr. Quislings besøg i

Berlin i dec. 1939. Brevet slutter : Quisling angiver et tal på tyske tropper, der svarer til tyske bereg
ninger.

5) De omt~lte dokumenter er ikke trykt i denne samling.

149.
Ekstraktafskrift af vidneforklaring afgivet af general N. v. Falkenhorst

for den internationale militærdomstol i Niirnherg.

24. okt. 1945.

Vidneforklaring afgivet af Nikolaus von Falkenhorst
i Ntirnberg, Tyskland, den 24. oktober 1945, k!. 10.50
- 12.30 til oberst John H. Amen, IGD, OUSCC.
Øvrige tilstedeværende: Richard W. Sonnenfeldt,
tolk, og Anne Daniels, retsreferent.

Oberst Amen til vidnet gennem tolken:
sp.: Vil De aflægge ed på, at De vil afgive en fuldstændig og sandfærdig vidneforklaring.
sv.: Ja.
sp.: Hvad er Deres fulde navn?
sv.: Nikolaus von Falkenhorst.
sp.: Hvor gammel er De?
sv.: 61 år.
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sp.: Hvad var Deres seneste stilling i den tyske hær?
sv.: Jeg havde kommandoen over de væbnede styrker i Norge.
sp.: Vil De give en kort oversigt over Deres karriere i den tyske hær.
sv.: Jeg gennemgik kadetkorpstjenesten og trådte i 1903 ind i 7. grenaderregiment. Jeg var

i linietropperne uden afbrydelse indtil 1914 og var kommanderende officer ved verdens
krigens begyndelse i 1914. Jeg deltog i verdenskrigen og blev senere brigadeadjutant.
Ved afslutningen af den første verdenskrig var jeg hos den kendte grev von der Goltz
i Finland. Det var i 1918.
Derpå kom jeg til Schlesien i grænsebevogtningsstyrkerne. Så blev jeg overført til
100.000-mands hæren ved det 8. infanteriregiment. .
Dernæst var jeg fra 1922 til 1927 i Reichswehrministeriet i Berlin. Reichswehr er Tysk
lands 100.000-mands hær.
I årene 1928-1929 og 1930 var jeg bataillonschef ved l. infanteriregiment i Konigs
berg i Østpreussen.
Jeg blev derpå forflyttet til 4. division i Dresden. Efter præsident Hindenburgs ønske
blev jeg derpå militær attache hos Den lille Ententes stater for et tidsrum af 2 år.
Disse stater omfattede Czechoslovakiet, Jugoslavien og Rumænien. Mit officielle hjem
sted var Prag, hvor jeg også boede.
I 1935 vendte jeg tilbage og boede en kort tid i Dresden. Så fik jeg kommandoen over
den 32. division i Koslin i Østpommern. Jeg havde kommandoen over denne i 3 år,
det vil sige indtil 1939. Så i 1939, da krigen - nej, jeg mener, da felttoget mod Polen
begyndte, rejste jeg til Østpreussen.

sp.: Straks fra felttogets begyndelse!
sv.: Nej, i august, den 10. august. Der overtog jeg det nyoprettede 21. armekorps som

kommanderende general.
sp.: Det var den 10. august 1939?
sv.: Jeg rejste fra Koslin den 10. august 1939 og ankom til Allenstein samme dags aften.

Den Il. august blev armekorpset oprettet og blev i de nærmest følgende dage deployeret
overfor det gamle tyske Weichselfort Graudenz ved Weichsel.
Resten, tror jeg, er kendt. Jeg deltog i felttoget mod Polen, og jeg behøver næppe at
give Dem alle detaillerne.

sp.: Det er rigtigt.
sv.: Jeg opholdt mig derefter i Østprøjsen indtil den 7. eller rettere indtil begyndelsen af

november og ankom så til Koblenz den 7. november.
sp.: 1939~

sv.: Ja. Der modtog jeg som kommanderende general for det 21. armekorps flere divisioner
og var i hærens reservegruppe under armegruppe Rundstedt. Dette varede hele vin
teren 1939 og 1940.
I februar 1940 var jeg i øvelsesområdet i Bayern, Grafenwohr i Bayern. Dette skete
efter anmodning af general von Brauchitsch. Der modtog jeg et telegram, der beordrede
mig til straks at komme til Berlin til Føreren.

sp.: Hvilken dato omtrent?
sv.: Jeg ankom til Berlin enten den 20. eller 21. februar.
sp.: 1940~

sv.: Ja, 1940.
Den næste dag kl. 11 meldte jeg mig hos Føreren i rigskancelliet og modtog ordre til
at lede operationerne mod Danmark og Norge.

sp.: Hvem andre var tilstede ved den lejlighedt
sv.: Mener De i værelset?
sp.: Ja.
sv.: Kun feltmarskal Keitel, mener jeg. General Jodl var der muligvis også. Det ved jeg

ikke længere. Men jeg ved bestemt, at Keitel var der.
sp.: Var der andre?
sv.: Nej, der var ikke andre.

Aktionen mod Danmark og Norge var besluttet af Føreren, som havde sagt til Keitel:
"Vi vil foretage dette nu. Spørgsmålet er, hvilken general vi skal vælge til det."
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sp.: Lad os standse et øjeblik her. Erfarede De ved dette møde, i hvor lang tid planerne
om at angribe Norge havde været under overvejelse!

sv.: Jeg kan ikke sige det bestemt, men jeg fik det indtryk, at hele sagen stammede fra
efteråret 1939.

sp.: Ved De, om den kunne føres tilbage til sommeren 19391
sv.: Det ved jeg ikke - jeg ved det ikke.
sp.: Men det indtryk, De dannede Dem ved dette møde, gik ud på, at planerne havde

været genstand for overvejelse i hvert fald siden efteråret 19391 Er det ikke rigtigt!
sv.: Joh, i hvert fald siden vinteren 1939, fordi vi havde felttoget mod Polen om efteråret

- ja, efteråret.
sp .: Sig mig, kan De huske, af hvilken del af samtalen De fik dette indtrykt
sv.: Det var, fordi jeg fik forklaret, at operationen i vinterens løb var blevet udarbejdet

af en særlig stab eller en særlig gruppe af officerer i værnemagtens overkommando.
sp.: Og hvem fortalte Dem det under mødet?
sv.: Føreren selv.
sp.: Blev der sagt noget om, hvem der havde været medlemmer af dette særlige udvalg!
sv.: Nej. Det må Keitel vide.

Må jeg have lov til at give en forklaring!
sp.: Ja.
sv.: Det var mit indtryk, at tanken om planen havde eksisteret allerede om vinteren, og

hvis jeg ikke tager fejl, fortalte Føreren mig dette. Den var imidlertid altid blevet lagt
til side, fordi vigtigere ting dukkede op hele tiden, særlig felttoget mod Frankrig og
Belgien. Så kom episoden i Jøssingfjord mellem det tyske skib "Altmark" og det
engelske skib "Cossack", det var enten den 16. eller 17. februar.

sp.: Hvilket år1
sv.: 1940.
sp.: Ja vel.
sv.: Dette bragte liv i hele sagen igen, eller snarere gjorde den akut igen . Det er, fordi jeg

to eller tre dage senere blev beordret derhen. Det skete enten den 16. eller 17. februar,
og så blev jeg tilkaldt den 20.
Med andre ord, episoden i J øssingfjord forårsagde beslutningen om at gennemføre
planen nu.

sp.: Og blev dette udtrykt således på mødet!
sv.: -Nej, det gjorde det ikke. Men jeg kunne mærke den nervøsitet, som Jøssingfjord

affæren skabte.
Bortset herfra fortalte Føreren mig, at rigsregeringen vidste eller havde fået meddelelse
fra efterretningstjenesten om, at englænderne agtede at gå i land i Norge, og så fik
jeg min opgave og også begrundelsen for den.

sp.: Nuvel, lige et øjeblik. Havde De forud for den dag, da De var til dette møde hos
Føreren, hørt noget til forslag om invasionen i Norge.

sv.: Nej, aldrig. Hvis jeg skal være ganske oprigtig, så var dette møde første gang, jeg
nogensinde havde talt med Føreren.

sp.: Ja, men var det første gang, De hørte noget som helst til en påtænkt invasion i Norgej
sv.: J eg gik derfra og forstod ikke noget af det hele. Det var først fra Føreren, at jeg erfarede,

hvad dette gik ud på. Jeg havde en ganske anden opgave. Jeg var stationeret i Koblenz,
og alle mine tanker var naturligvis rettet mod Frankrig. J eg skulle deployere langs
Moselog kendte ikke noget til Norge. Jeg var i Grafenwohr - det er det øvelses
område, jeg omtalte før - og var beskæftiget med røgtæppeøvelser, altså kunstig tåge.

sp.: Men lad os vende tilbage til mødet og fortæl mig alt, hvad der blev sagt på mødet fra
først til sidst.

sv.: Jeg kom til dette møde, fordi Føreren havde spurgt marskal Keitel: "Hvilken general
skal vi tage med til dette møde?" Så foreslog sergeant - jeg mener feltmarskal Keitel
mig hertil. Jeg blev udtaget til denne operation, fordi jeg tidligere havde været i
Finland og således allerede havde deltaget i een operation over havet. Føreren spurgte
general Keitel, om der var nogen general disponibel, som havde erfaring i operationer over
havet, og Keitel sagde: "Ja, vi har general Falkenhorst." Føreren svarede: "Nå, ja, jeg
kender ham ikke, men jeg vil gerne have, at han kommer her, så jeg kan tale med ham."
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Jeg kom ind i værelset og fik anvist en stol, hvorefter jeg måtte fortælle Føreren om
operationerne i Finland i 1918, det vil sige, hvorledes transporterne var foregået, vort
samarbejde med flåden og så videre. Han sagde: "Sæt Dem ned og fortæl mig lige ud,
hvordan det gik til", og det gjorde jeg.
Så rejste vi os, og han førte mig hen til et bord, der var fuldt af kort, hvorpå han sagde:
"Det drejer sig om noget lignende denne gang, en besættelse af Norge". Så pegede han
på kortet og sagde: "Her er efterretningstjenestens oplysninger; rigsregeringen er
vidende om, at englænderne har i sinde at foretage en landgang i Norge."

sp.: Sagde han, hvad han byggede det på.
sv.: Nej, han oplyste mig ikke om begrundelsen eller de kilder, hvorfra rigsregeringen havde

sine oplysninger.
Derpå fortalte han mig om årsagerne til, at denne operation måtte gennemføres. Han
sagde, at den var vigtig for krigsførelsen - den var nødvendig for krigsførelsen og
afgørende for denne, især det sidste - afgørende for krigsførelsen . Begrundelsen var
for det første, at englændernes strategiske omgåelse ville føre dem til Østersøen, og der
næst, at der ingen tropper var i Østersøen, og at kysten således var uden beskyttelse.
Endvidere sagde han, at der ingen forter var og ingen kystbefæstninger og intet kyst
artilleri der. Han sagde, at englænderne gennem Østersøen kunne rette et dolkestød
mod Berlin og Tysklands hjerte.
Endvidere sagde han, at de heldige resultater i øst - det vil sige i Polen i 1939 - og
de heldige resultater, der forestod i Frankrig i 1940, ikke ville være til nogen nytte
for ham, fordi rygraden ville blive knækket på begge fronter, hvis englænderne fik
lov til at rette et sådant dolkestød.
Dette var hans første punkt, altså strategisk omgåelse.
Hans andet punkt var den tyske marines bevægelsesfrihed fra bugten ved Wilhelms
haven. Denne frihed ville blive indskrænket, dersom englænderne sad i Skotland og
Norge, idet vi da ikke mere ville være i stand til at begive os uden for dette område.
Det var det andet punkt.
Det tredie punkt var søværts import langs den norske kyst, især malm fra Norge.
Det var de tre begrundelser, han gav, og så gentog han: "vigtig for krigsførelsen, nød
vendig for krigsførelsen og afgørende for krigsførelsen". Han understregede atter disse
tre punkter.

sp.: Det vil altså sige, at han gjorde det klart, at dette var en vital del af den samlede
plan for hele krigen, er det ikke rigtigt!

sv.: Jo, absolut.
sp.: Det er De ikke i tvivl om, vel~
sv.: Nej, at Føreren fortalte mig dette i overværelse af Keitel, er jeg ikke i tvivl om.
sp.: Kan det hjælpe på Deres hukommelse, hvis jeg antyder, at Jodl også var tilstede!
sv.: Jeg tror, det er muligt, men jeg ved det ikke bestemt mere. Jeg tror, det er muligt,

men Keitel var der ganske bestemt.
sp.: Men Jodls dagbog viser, at han var tilstede.
sv.: Udmærket, der står, han var der, og så var han der, jeg kan bare ikke huske det.

Jeg talte hele tiden med Føreren, medens jeg var der.
sp.: Og hvad mere blev der så sagt~

sv.: Jeg fik at vide, at Føreren pålagde mig denne operation, at han snart ville sætte opera
tionerne i gang i vest, og at han måtte have denne lukkede front til beskyttelse af
kysten. Han pålagde mig denne opgave og sagde, at hærens overkommando ville
stille 5 divisioner til min rådighed. Det blev gentaget, at sagen var blevet udarbejdet
i vinterens løb, og at der kun ville blive tale om landgang i de større havne og de der
beliggende byer.
Dette foretagende var ikke rettet mod det norske folk. Det var kun hans hensigt at
besætte kysterne i Norge og Danmark.
Føreren sendte mig derpå bort og sagde, at jeg skulle komme tilbage k1. 5 om efter
middagen og give ham en oversigt over, hvad mine planer gik ud på, altså hvordan
jeg ville benytte de fem divisioner, og hvilket arbejdsprogram jeg havde tænkt mig.

sp.: Forklarede han, hvordan Belgien, Holland og Luxembourg skulle indpasses i den almin
delige plan1
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SV.: Nej, ikke ved den lejlighed. Alt gik så hurtigt.
Klokken 11 var der altid krigskort-oversigt hos Føreren, og da jeg kom ind, ventede
alle de herrer der allerede. Han førte mig blot ind og forklarede sagen for mig i korthed,
og så sagde han, at jeg kunne gå. Han sagde, at han stod og ventede på kort-oversigten.

sp.: Sagde Keitel noget ved dette mødet
sv.: Nej, han sagde ikke noget, først da jeg kom ud bagefter, gav han mig hånden. Han

sagde, at det ikke havde været tanken, at det skulle ske på den måde. Det var meningen,
at jeg blot skulle have været forestillet for Føreren, fordi han havde sagt, at han ikke
kendte mig. Men Keitel var også overrasket over, at jeg allerede havde modtaget
en opgave.

sp.: Hvad sagde De under dette møde, udover hvad De allerede har fortalt os1
sv.: Overhovedet ikke noget. Hvis jeg må have lov at sige det her, så gik jeg lige derfra

og ud i byen og købte en Baedeker, en rejsefører, for at finde noget om Norge. J eg vidste
ikke spor om det og måtte finde ud af, hvad alle havnene hed, hvor mange indbyggere
der var, og hvorledes landet i det hele taget var. Jeg havde ingen anelse om noget af det.

sp.: Der står i Jodls dagbog, at De glædestrålende tog imod udnævnelsen. Er det rigtigt!
sv.: Jeg blev så overrasket; det ved jeg faktisk ikke . Jeg blev så overrasket, at jeg ikke på

stående fod vidste, hvad jeg skulle sige. Jeg havde ikke sat mig ind i materialet eller
i sagen overhovedet, og jeg vidste end ikke, hvad jeg stod overfor.

sp.: Hvad foretog De Dem så, fra mødet var forbi indtil kl. 5 om eftermiddagen.
sv.: Jeg gik hen på mit hotel og arbejdede med Baedekeren og tænkte igennem, hvad jeg

ville foretage mig med de fem divisioner. Klokken 5 om eftermiddagen tog jeg så til
bage til rigskancelliet, altså tilbage til Føreren.

sp.: Hvem andre var der tilstede!
sv.: Keitel må afgjort have været der, og Jodl var der sandsynligvis også. Det kan være,

at han gik ud og kom igen, men jeg mener, at han også var tilstede. Han må have
været der.

sp.: Fortæl os så, hvad der skete på mødet.
sv.: Jeg kom igen kl. 5, og vi gik igen hen til kortbordet. Vi talte om de fem divisioner og

om, hvad der skulle gøres med dem. Under de undersøgelser og det forarbejde, der
var gjort i vinterens løb, mentes det, at der skulle lægges een division i Oslo, een i
Stavanger, een i Bergen, een i Narvik og een i Trondheim. Der var ikke meget andet
at gøre, eftersom det var de store havne.

sp.: Hvor erfarede De, at den foreliggende plan var aftalt tidligere.
sv.: Det fortalte Føreren mig. Han sagde, at han havde givet ordre til undersøgelserne, og

disse blev foretaget i værnemagtens overkommando.
sp.: Men jeg forstod på Dem, at De ikke kendte navnene på de personer, som det særlige

udvalg bestod af.
sv.: Nej, det gør jeg ikke. Jeg ved ikke, hvem der havde fået det overdraget eller navnene

på dem og ikke engang, hvor mange der var. J eg ved det ikke, men det må enten
Keitel, Jodl eller Warlimont vide.

sp.: Forelå disse forudgående planer skrifbligt!
sv.: Jeg har aldrig set planerne.

Men jeg vil gerne have lov til at fremsætte en anden tanke her. Jeg tror, at kaptajn
Krancke fra marinen, den senere admiral Krancke, havde med dette at gøre, fordi mari
nens hjælp simpelthen er nødvendig for at gennemføre operationer over havet, jeg
mener altså, at han arbejdede på disse planer.

sp.: Javel.
sv.: Klokken 5 om eftermiddagen drøftedes atter den store fare ved denne operation,

nemlig den engelske flåde som helhed. Føreren forlangte, at sagen blev holdt absolut
hemmelig, således at englænderne ikke skulle erfare noget om vore hensigter. Føreren
tog mig personligt i ed, eller en slags ed, idet han gav mig et håndtryk. Derpå fik jeg
bemyndigelse til straks at flytte min stab fra Koblenz til Berlin, men kun dem, der
var absolut nødvendige til arbejdet.
J eg modtog endvidere en rådgiver fra mariren, altså kaptajn Kranke, eller admiral
Krancke, og en oberst fra luftvåbnet. Jeg fik endvidere ordre til at indrette mit kontor
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og vort arbejdslokale i krigsministeriet. Der blev ryddet nogle små lokaler tilos, hvor
vi var fuldstændig afsondret. J eg mener endog, at der var posteret en vagt på gangen,
og vi var helt alene. Vi brugte ordet "Weseriibung" som camouflage og kodeord for
denne operation.
Det er i hovedtræk, hvad der blev drøftet efter kl. 5 den eftermiddag.
Hvis jeg må have lov at resumere, så lå planen og tanken som sådan fast. Min rolle
bestod kun i den egentlige militære gennemførelse af disse planer.
Føreren sagde også til mig - men jeg ved ikke, om det var den 20. eller muligvis
to dage senere - at sagen hastede meget, og at jeg måtte skynde mig med mit arbejde.
Han var meget bekymret for, at en engelsk operation skulle komme vore planer i
forkøbet. Derpå kunne jeg trække mig tilbage.
Det er i alt væsentligt, hvad der skete den dag, da jeg traf ham for første gang.
Hvis jeg må have lov at gentage dette, så var det første gang, jeg traf Føreren og talte
med ham, efter at han havde overtaget regeringen. Naturligvis vidste jeg, hvordan
han så ud og alt det der, men det var første gang, jeg kom i umiddelbar berøring med
ham. Jeg havde aldrig været der, jeg havde aldrig opholdt mig i Berlin, men altid
boet i udlandet eller i provinsen som militærattache eller som kommandant over
linietropper.
De nærmest følgende uger tilbragte jeg så i Berlin. Først tog jeg tilbage til Koblenz
og fik fat på dem af mine folk, som jeg ville have med til Berlin. Så gik jeg til rigs
kancelliet hver anden dag og aflagde rapport om operationens fremskridt enten til
Keitel eller til Føreren. Den 20. marts kunne jeg rapportere, at jeg havde tilendebragt
mine forberedelser, altså hele arbejdet for eksempel med hensyn til transport, ind
kvartering og forsyninger efter operationens begyndelse samt indladningen af troppe
transporterne og så videre.
Her blev der indført noget nyt; det var en tanke, der stammede fra Føreren, nemlig at
tropperne ikke skulle indlades på troppetransportskibe, men på krigsskibe. Hans tanke
var formodentlig, at hvis vi skulle samle en flåde af transportskibe, ville englænderne
få det at vide og gribe ind. Altså blev alle tropperne indladet i krigsskibene, så mange
som der overhovedet kunne være; hertil blev der brugt destroyere, krydsere, slag
krydsere og slagskibe. Da vi kun havde en meget lille flåde, var det umuligt at indlade
alle fem divisioner på disse skibe, og der blev derfor rekvireret en flåde af transport
skibe, der skulle følge efter den første bølge. Disse skulle transportere flere tropper,
forsyninger af levnedsmidler, heste og køretøjer af enhver art.
Denne transportflåde skulle ikke sejle i samlet konvoj, men i bølger, således at der skulle
ankomme f. eks. et skib hver dag, eller noget i den retning, for at der ikke skulle være
for mange af dem i søen samtidig. For eksempel traf det sig således, at der kun gik
ti destroyere til det nordligste punkt, Narvile. Så var der et mellemrum, fordi de næste
både gik til Trondheim. Det var krydsere, og de behøvede først at afsejle nogle dage
senere, fordi afstanden ikke var så stor. Det samme gjaldt Bergen, Stavanger og Oslo,
altså lidt ad gangen, hvilket medførte, at rammerne om sagen så at sige blev "løsnet".
J eg spurgte, hvilken dato operationen skulle tage sin begyndelse. Det blev bestemt
af marinen. Først blev den 8. april bragt i forslag; det er den sidste dag, da der endnu
er noget nordlys ved daggry på den norske kyst.

sp.: Hvem stod for den maritime side!
sv.: Admiral Raeder, storadmiral Raeder havde ansvaret for flåden.
sp.: Hvad med admiral Fricke?
BV.: Nej, ham har jeg aldrig set. Min rådgiver var admiral Kranke, og han arbejdede med

Schwindt-) på den anden side. Han havde en kommando i flåden under Raeder, men
Raeder var ansvarlig for hele sagen.
Sådan bar man sig ad i Tyskland; hvis man var på et krigsskib, havde man ingen
kommandobeføjelser. Alle ordrer, afgørelser o. s. v. blev med andre ord givet af
marinen. Jeg bestemte, hvor skibene skulle sejle hen, men under den egentlige sejlads
havde marinen det fulde ansvar. Det var på den måde, at marinen kom til at spille
en så vigtig rolle i denne sag.

sp.: De siger altså, at den første plan gik ud på at foretage det indledende angreb den
8. april. Er det ikke rigtigt!
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SV.: Det blev sat til den 9. april, fordi nogle af vore skibe havde fået skruen beskadiget af isen i
Østersøen, Det spiller faktisk ikke nogen rolle . Det hele blev kun forskudt een dag.

sp.: Var det et led i planen, at angrebet skulle foretages en mørk nat?
sv.: Anvendelsen af en mørk nat til angrebet blev overhovedet ikke drøftet. Selve daggryet

spillede en stor rolle, og meteorologerne regnede ud, at det gunstigste tidspunkt ville
være mellem kl. 5.15 og 5.30 om morgenen. Før 5.15 ville det være meget mørkt og
efter 5.30 ville det være praktisk talt lyst, fordi midnatssolen er meget stærk i de egne
Der fandtes adskillige batterier med kystartilleri på den norske kyst, og de ville blive
bragt til tavshed først. Der var adskillige af dem i Christiansund og i Bergen, og man
måtte tage mandskab fra krigsskibene og sætte dem i land i motorbåde. Alt dette
måtte ske i tiden mellem 5.15 og 5.30.
D-dag og -time, altså tidspunktet for den egentlige begyndelse af denne operation, blev
således fastsat til den 9. april 1940 Id 5.15. for hele fronten lige fra Narvik, Trondheim,
Stavanger, Christiansund, Oslo og Bergen samt Danmark.

sp: Hvis ordre var det?
sv.: Hele dette foretagende blev iværksat efter beregninger, som marinen havde udarbejdet.

Marinen og jeg blev enige om denne ordre, vi forelagde den for Føreren, og han god
kendte den. Dette var i fuld overensstemmelse med marinens ønsker.
Den direkte ordre om, at alle disse både skulle være på plads kl. 5.15 - altså udfor
de pågældende havne - blev naturligvis afgivet af storadmiral Raeder.
Men desuden skete der en ting til: Et såkaldt diplomatisk skridt skulle tages kl. 5.15
den morgen. Dette diplomatiske skridt skulle gå for sig på den måde , at de to gesandter
i København og Oslo - altså gesandt von Renthe-Fink i København og Br åuer i
Oslo - Id. 5.15 samme dato skulle overbringe en skriftlig forestilling til de regeringer,
hvor de var akkrediteret. Jeg anede ikke, hvad disse forestillinger gik ud på, men
vidste kun, at de var påtænkt.
Da jeg rejste fra Berlin for at begive mig til min kommandopost i Hamburg, erindrede
jeg atter Keitel om, at et sådant diplomatisk skridt skulle foretages, for at det ikke
skulle blive glemt.

sp.: Havde Ribbentrop noget med denne operation at gøre?
sv.: Det ved jeg ikke. Jeg kender ikke spor til, hvad han havde at gøre med den. Det var

mit indtryk, at Føreren gennemførte dette alene og af hensyn til hemmelighedens beva
relse først gav Ribbentrop meddelelse i sidste øjeblik. Jeg tror, at det skete i aller
sidste øjeblik, og i hvert fald ved jeg, at det var af hensyn til operationens hemmelig
holdelse.
Med hensyn til de forhandlinger, der blev indledt af Bråuer i Oslo, forekommer det
mig, at der var en tillægsbestemmelse om, at der skulle optages forhandlinger med
Quisling. Jeg ved, at i Danmark førte samtalerne mellem gesandt Renthe-Fink og
den danske konge hurtigt til et heldigt resultat. I Oslo ville resultatet også have været
gunstigt, hvis forhandlingerne var blevet ført med den norske konge, der er broder
til den danske konge, og hvis man ikke havde insisteret på, at Quisling skulle være
chef for den nye regering.
Jeg var allerede i Oslo - det vil sige, at jeg allerede var landet der - og Bråuer sad
stadig og forhandlede med kongen. Kongen ville ikke gå med. Han var villig til for
handling ligesom sin broder i Danmark og forstod, at det i første række var vort
ønske at besætte den norske kyst; men han kunne ikke gå med til at optage Quisling
i regeringen. J eg beklagede dette stærkt, fordi alt dette kun betød een ting for mig, nemlig
kamp. Ellers ville det være blevet en fredelig besættelse, ganske som det skete i Danmark.
Vi ønskede ikke at kæmpe der, det eneste, vi ønskede, var at kunne besætte kysten.
Jeg må gøre en tilføjelse til den redegørelse, jeg nu har givet Dem.
Lige før jeg tog til Hamburg - enten den sidste dag i marts, altså den 31. eller den
1. april - sammenkaldte Føreren alle de generaler og admiraler, der havde med opera
tionen at gøre, og drøftede denne med dem.

sp .: Hvad dato var det?
sv.: Jeg har desværre ikke min dagbog mere, men det var enten sidst i marts eller først i

april, en af dagene den 30. eller 31. marts eller 1. eller 2. april, altså som jeg lige har
forklaret i slutningen af marts eller begyndelsen af april.
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Denne drøftelse begyndte kJ. 11 om formiddagen og varede til k1. 7 om aftenen.
sp.: Hvor fandt det sted~

sv.: I rigskancelliet. .
Han talte med hver enkelt general og hver enkelt admiral. Han hørte på hver eneste af
generalerne og lod ham forklare ganske nøjagtigt, hvori vedkommendes opgave bestod,
selv cheferne for bådene, og han drøftede med dem, om de skulle sætte mandskab
af til højre eller venstre for et bestemt mål. Han kom ind på alle enkeltheder. Det var
hans ide, hans plan, hans krig.
Naturligvis spillede marinen en stor rolle i denne sag, fordi den var ansvarlig for skibene.
G6ring var ikke særlig interesseret i sagen, og Brauchitsch deltog overhovedet ikke
i den. Brauchitsch - han var vestpå, hans blik var rettet mod Frankrig, og han tog
aldrig del i samtalerne. Det eneste, han havde at gøre, var at levere de fem divisioner,
så var hans andel færdig. - Naturligvis meldte jeg mig hos feltmarskal Brauchitsch
straks, da jeg kom til Berlin, men han sagde med det samme: "Vi har ikke noget at
gøre med hinanden." Det samme gælder generalstabschefen, general Halder. Vi havde
ikke noget at gøre med hverandre, de afgav blot de fem divisioner til mig.
Jeg ledede operationerne fra Hamburg og boede i Hamburg den berømte dag den
9. april, landgangsdagen. Jeg boede der sammen med den kommanderende general
for luftvåbnet i denne operation.

sp. : Hvem var det!
sv.: General Lessler. Han var kommanderende general for luftvåbnets 10. korps.

Til venstre for mig havde jeg Nordsøflådestationen i Wilhelmshaven og til højre
0stersøflådestationen i Kiel. Det var således det bedst mulige opholdssted for mig og
lettede mig modtagelsen af marinens landgangsrapporter, eftersom hele den første
fase blev gennemført af marinen. Da ikke hele landgangen forløb planmæssigt - især
ikke i Oslo - blev jeg i Hamburg hele døgnet.
Den 10. april fløj jeg så til Oslo. Jeg landede kl. 5 om eftermiddagen i Oslos lufthavn,
hvor gesandt Bråuer var tilstede og modtog mig. Han fortalte mig straks, at hans
mission var mislykkedes på grund af denne tillægsbestemmelse med Quisling og fremsatte
alle mulige andre forslag. Da den eneste telegraf- og telefonforbindelse med Berlin endte
i min embedsbolig, blev han hos mig ogforetog alle sine telefonsamtaler derfra. Han frem
satte adskillige forslag og spurgte mig også, om jeg ville gå med til at frafalde denne betin
gelse angående Quisling. Det sagde jeg ja til, og han skulle så telefonere til Berlin og sige,
at jeg var gået med til dette, fordi det for mig kom an på såvidt muligt at undgå kamp.

sp.: Hvem havde i første omgang insisteret på denne betingelse om Quisling.
sv.: Alt dette stammede fra Føreren og må have stået i instrukserne. Jeg har imidlertid

aldrig set disse almindelige instrukser, fordi jeg rejste, før de blev udstedt; men det
må Keitel vide. Berlins svar var meget enkelt. Brauer blev afskediget og sendt et andet
sted hen. Hans virksomhed som tysk gesandt i Oslo tog således en brat ende, og vi
forstod, at man ikke var tilfreds med ham.
Så blev der udnævnt en rigskommissær; det var l'erboven, den tidligere Gauleiter i
Essen. Han blev i en voldsom fart transporteret til Berlin i en flyvemaskine og blev
i Berlin sat i en anden flyvemaskine og sendt til Oslo. Således indledtes Terbovens
virksomhed, og han støttede naturligvis Quisling med alle de midler, der stod til hans
rådighed.
Dette var oprindelsen til kapitlet Terboven-Quisling.

sp.: Og hvad skete der så. De var kommet til flyvepladsen i Oslo.
sv.: Jeg tog ind til mit kvarter i Oslo. Derpå begyndte nedkæmpelsen af den modstand,

der dukkede op mange steder i landet, fordi mobiliseringsordren var blevet bekendt
gjort der. Mobiliseringen blev aldrig helt gennemført; vi ankom med andre ord midt i
mobiliseringen. Da stødte vi imidlertid pludselig på englænderne nord for Oslo; de
var gået i land i Andalsnæs og Namsos. Nogle af havnene var stadig åbne, fordi vi
ikke havde krigsskibe nok til at gå i land i dem alle, hvilket englænderne øjeblikkelig
konstaterede og gik i land der.
Så fulgte kampen mod englænderne på vejen mellem Åndalsnæs og Namsos omkring
Lillehammer, Otta, Dombås og Namsos.
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Føreren opfordrede mig påny til at skynde mig, da han ikke ønskede at indlede opera
tionen mod Frankrig, før den norske operation var afsluttet. Han ønskede at have
sikkerhed for kysten og at være dækket deroppe.
Jeg må gøre en yderligere tilføjelse her, således at betydningen heraf ikke glemmes.
Vi indledte vor operation den 9. april. I begyndelsen af april måned, enten den
5. eller 6. april, udlagde englænderne miner langs den norske kyst. Dette forårsagede
den største nervøsitet i Berlin, idet Føreren og værnemagtens overkommando heri
mente at se de første forberedelser til en engelsk landgang, og de nærede bekymring
for, at de to landgangsoperationer skulle træffe sammen.
Da vi havde tvunget englænderne tilbage til deres både i Andalsnæs, flyttede vi vor
kommandopost. Vi havde nu forbindelser til Trondheim, hvortil vi forlagde vor kom
mandopost; der boede jeg sammen med luftvåbnets repræsentant Stumpf samt admiral
Bohm, der repræsenterede marinen. .
Derefter følger den sidste fase af vor kamp i Norge, kampen om Narvik.
I Narvik var situationen blevet overordentlig kritisk, idet der kun kunne transporteres
et meget lille antal tropper på de ti destroyere. Ved flådens forsømmelighed var det
lykkedes englænderne at trænge ind i Narviks havn den 10. april, og de skød hver
eneste en af de ti destroyere sønder og sammen. Lederen af destroyerne og komman
danten over den derværende flotille, kommandør Bonte, blev dræbt i denne træfning.
Det var således blevet meget vanskeligt at yde nogen støtte til general Dietl, der havde
kommandoen i Narvik. Det var meningen, at en flåde af transportskibe skulle bringe
ham yderligere tropper og forsyninger, men de kunne naturligvis ikke komme frem.
Den norske mobilisering var gennemført i fuldt omfang i Narvik, hvor den G. norske
division nu befandt sig. Den norske hærs øverstkommanderende, general Ruge, var
der også, og et eller andet sted i nærheden - jeg kan desværre ikke sige Dem navnet
på stedet nu, men et eller andet sted i nærheden befandt sig også Hans Majestæt
Kongen. Jeg tror, det var i Tromsø eller Harstad.
Dertil kom så, at englænderne også gik i land der.
Desuden stod vi overfor franske bjergtropper og polske tropper. De franske tropper
.stod under general Bethouin. Jeg har glemt navnet på den polske befalingshavende,
men general Dietl stod i hvert fald overfor langt overlegne styrker.
Det gik så, som det måtte gå deroppe: General Dietl blev presset længere op i bjergene.
Der findes nogle kolossale bjerge der, og vore folk blev tvunget tilbage mod den svenske
grænse og lå i en halvcirkel med ryggen mod grænsen. Det var overordentlig vanskeligt
.at yde general Dietl nogen støtte; det kunne kun ske ved luftvåbnets hjælp og kun
på enkelte dage, fordi der var megen tåge og ringe sigtbarhed deroppe.
I begyndelsen af juni forekom det mig imidlertid, som om der opstod en krise i situa
tionen i Narvik. Jeg havde på det tidspunkt en støtteaktion i gang. Jeg benyttede
bjergtropper, som prøvede at bringe general Dietl undsætning efter den for bjerg
tropper sædvanlige fremgangsmåde, altså ved udlægning af små, spredte forsyninger.
Det havde mest karakter af en ekspedition, det vil sige, at små grupper af mandskabet
begav sig derop for at bringe ham forsyninger og nye folk, og det var noget i retning
af en bestigning af Nanga Parbat.
Så var jeg i telegrafisk forbindelse med værnemagtens overkommando og foreslog
Keitel, at marinen eventuelt kunne rette et angreb fra søsiden mod f. eks. Harstad
for at bringe Dietl hjælp udefra. På det tidspunkt befandt de fleste af krigsskibene
sig stadig i Trondheim, men de stod ikke under min kommando. Alt, hvad der flød
på vandet, hørte under admiral Raeder.
Så kom Dunkirk, og englænderne tilbagekaldte som følge heraf de styrker, der havde
stået i Narvik. Dette kom helt bag på general Ruge. Han havde om morgenen aflagt
besøg i det engelske hovedkvarter, hvor de havde drøftet situationen. Da han kom
igen kl. 12 om middagen, fik han at vide, at englænderne var ved at tage af sted.
Han sagde: "Det er umuligt, det kan de ikke, jeg talte med dem i morges. Vi kommer
til at undersøge, om det kan være rigtigt. Vi vil telefonere til London, hvis det skal
være." Det gjorde de så, og London sagde : "Nej, de skal afsted. "
Samme dag modtog jeg en opfordring fra Berlin, der gik ud på, at der fra Stockholm



574

var modtaget en henstilling om at gøre Nordnorge til neutralt område. Jeg kan kun
tænke mig, at dette forslag stammede fra general Ruge - altså med den norske konges
samtykke - og at forslaget derpå blev fremsat overfor Berlin gennem Stockholm,
hvorefter Nordnorge skulle gøres til neutralt område.
Derpå hørtes der nogle kæmpemæssige eksplosioner i Narviks havn. Personligt troede
jeg, at de skyldtes tyske krigsskibe, men i virkeligheden var det de bortdragende
englændere, der foretog de sidste ødelæggelser.
Så rykkede general Dietl from. Han modtog rapporter fra fronten om, at fjenden var
forsvundet, og rykkede gradvis frem fra bjergene og ind i Narvik. Der var de tyske
krigsskibe, selvom de ikke var kommet ind i Narviks havn - de var længere ude i
nærheden af Lofoten øgruppen - og de fyrede på de bortdragende engelske krigs
og transportskibe, og der fandt en træfning sted. - Begivenhederne i selve Narvik
afsluttedes den 10. juni. Der blev sluttet våbenstilstand med general Ruge, og der
blev indledet forhandlinger om den føromtalte 6. divisions overgivelse. Alle kamphand
linger i Norge var således endt, og vi gik over til at besætte kysten.
Operationen mod Danmark var også fuldført. Vi besatte kun kysten der; de øvrige
danske øer - altså Fyn og Sjælland o. s. v. - blev ikke besat. Vi havde kun een
bataillon i København, kun en bataillon der.
Ja, således foregik operationen i Norge. Det er et mirakel, at den største bekymring,
vi overhovedet havde, nemlig indblanding fra den engelske flådes side, aldrig blev
til noget. Den viste sig aldrig.

Til tolken: Sig til ham, at det kan være nok i denne omgang, og spørg, om han vil komme
igen kl. 2.30 i eftermiddag.

sv.: Ja naturligvis, jeg vil gerne komme igen.
sp.: Tak.

Ekstraktafskriftens rigtighed bekræftes.
Kjalke.

l) Muligvis fejlskrift for: Schniewind.

150.

Ekstraktafskrift af vidneforklaring afgivet af general N. v. Falkenhorst

for den internationale militærdomstol i Niirnberg.

24. okt. 1945.

Vidneforklaring afgivet af Nikolaus von Falkenhorst
i Niirnberg, Tyskland, den 24. oktober 1945 kl.
14.50-17.10 til oberst John H. Amen, IGD, OUSCC.
Øvrige tilstedeværende: Richard W. Sonnenfeldt,
tolk, og Anne Daniels, retsreferent.

Oberst Amen til vidnet gennem tolken:

sp.: Jeg viser Dem et dokument på tysk nr. 0-65, et memorandum fra Rosenberg.") Jeg beder
Dem gennemse dokumentet og sige mig, om De har set det før og er bekendt med
dets indhold.

(Dokumentet blev overgivet til vidnet).
sv.: Rosenberg1
sp.: Ja.
sv.: Jeg har aldrig:'modtaget noget fra Rosenberg.
sp. : Nej, det var ikke til Dem, det var til marinen.
sv.: Ja.
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sp.: Jeg tror, at De måske er bekendt med indholdet.
sv.: Jeg ved det ikke, men lad mig læse det først.
sp.: Ja.

(Vidnet gjorde sig bekendt med dokumentet).
sv.: Det kender jeg ikke. I hvert fald kender jeg ikke disse ting i denne forbindelse. Det

kan være, at nogle af de sætninger, der forekommer her i dokumentet er blevet nævnt
for mig nnder en samtale enten af Keitel eller af føreren.

sp.: Nå, har De personligt kendskab til noget af det, som dokumentet omhandler!
sv.: Jeg kom først ind i dette den 20. februar, da det altsammen var fastlagt. De ting,

der omtales her, må være blevet afgjort på et tidligere tidspnnkt engang i vinterens
løb. Jeg ved ikke, hvilken periode dette notat stammer fra.

sp.: Det er udateret.
sv.: Jeg kom først ind i dette den 20. februar, og det eneste, der da angik os, var den

militære gennemførelse.
sp.: Hvordan forstod De betydningen af "Studie N"1
sv.: Det ved jeg ikke. Det er første gang, jeg hører det. Jeg ved ikke, hvad det er.
sp.: Nå, så viser jeg Dem et andet dokument, nr. C-63, 27. januar 1940, en ordre fra Keitel

gående ud på, at "Studie N" skal foretages under kodebetegnelsen "W"eseriibung".2)
J eg beder Dem læse det og sige mig, om De har set det før og er bekendt med
dets indhold.

sv. : Måske er "Studie N" eo betegnelse for arbejde, der blev udført i værnemagtens over
kommando med henblik på denne plan.

sp.: Ja, men dette kan måske hjælpe Dem til at komme i tanker om det.
(Dokumentet blev forelagt vidnet).

sv.: Det er første gang, jeg har set dette. Jeg kender ikke noget til det. Jeg ser, at det er
dateret den 27. januar, det er mig ganske ubekendt. Det omtaler den særlige stab,
nemlig det arbejdsudvalg, der skulle nedsættes indenfor værnemagtens overkommando
til at iværksætte disse ordrer. Det er den samme stab, som jeg omtalte for Dem i for
middags .

sp.: Genkender De nogen af de initialer eller notater, der forekommer på dokumentet!
sv.: Jeg ser, at nnderskriften er Keitels, men jeg kender desværre ingen af initialerne og

ingen af de håndskrifter, der findes på det, fordi jeg aldrig har været i værnemagtens
overkommando. Men jeg er sikker på, at Jodl eller Warlimont kunne identificere dem
for Dem. Han var i værnemagtens overkommando dengang. Først var der Keitel;
hans nærmeste nnderordnede var Jodl, Warlimont, Lossberg og Deyle.

sp.: Ved De noget om, at der blev anvendt penge til samfundsnedbrydende virksomhed
i Norge.

sv.: Penge!
sp. : Ja, penge.
sv.: Det kender jeg ikke noget til. Jeg havde ikke noget at gøre med det. Jeg havde intet

med det at gøre. '"
sp.: Nu viser jeg Dem et andet dokument nr. C-l74, dateret 1. marts 1940, Hitlers instruks.

for operation Weserubung.s) Jeg beder Dem læse det og sige mig, om De har set detfør
og er bekendt med dets indhold.

(Dokumentet blev forelagt vidnet) .
sv.: Ja, det kender jeg; mit navn forekommer i det. Det er en førerordre, der blev udstedt

den 1. marts, og jeg påbegyndte mit arbejde hermed den 25. februar. Dette her var en
ordre, der blev udstedt for at bringe alle disse spørgsmål på det rene. Jeg findes omtalt
her som kommanderende general for det 21. armekorps. Der står i dokumentet "han
står direkte under mig i alt, hvad der angår ledelsen". Det vil sige, at jeg blev over
ført fra general Brauchitsch's arbejdsområde og stillet direkte under ham. - Videre
står der i dokumentet, "styrker fra luftvåbnet vil blive underlagt gruppe 21 til udførelse
af "Weseriibung''''.
Endvidere står der i dokumentet under pnnkt 3: "Overskridelsen af Danmarks grænse
og landgangen i Norge vil finde sted samtidig. Det var tidspnnktet, som jeg forklarede
Dem i formiddags , kl. 5.15.
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Endvidere står her: "Der lægges den største vægt på, at forberedelserne til dette fore
tagende fremmes mest muligt med henblik på muligheden af, at fjenden tager initiativet
mod Norge". Som jeg forklarede Dem i formiddags, var han bekymret for, at fjendens
operation skulle komme før vor.
Her er en ting tiL Der står i dokumentet, at tropperne ikke må få kendskab til deres
virkelige bestemmelsessted før efter indskibningen. Her tales der atter om den hemme
ligholdelse, som jeg fortalte Dem om, og som skyldtes frygt for England.
Angående enkelthederne om Danmark og Norge under punkt 6 indeholder dokumentet
yderligere følgende bestemmelse, "Gruppe 21 afgiver indberetning til værnemagtens
overkommando om forberedelsernes fremskridt." Det er det, jeg forklarede Dem i
formiddags, at jeg var der hele tiden, hvert sekund, og aflagde rapporter. Her findes
der endvidere en bestemmelse om et kodenavn til dagen for foretagendet; denne dag
betegnedes som Wesertag. Der er også en bestemmelse her angående klokkeslettet
for den egentlige operation, der blev betegnet som Weserzeit, hvilket betyder Wesertid.
Af denne fordelingsliste fremgår det klart, at jeg modtog et eksemplar, eftersom den
øverstkommanderende over den 21. gruppe modtog et sådant tilligemed hærens og
marinens øverstkommanderende - marinen var Raeder, hæren var Brauchitsch og
luftvåbnet var Gering - samt i værnemagtens overkommando, generalkommandoen
for de væbnede styrker og afdeling L. Ialt blev der udfærdiget 9 eksemplarer af
denne ordre.
Det var denne ordre, der fastsatte mine beføjelser i forhold til marinens.

sp.: Kan De kende førerens underskrift på dette dokument?
sv. : Ja, dette kradseri her er hans underskrift.
sp.: Og hvad er det tegn? (Der vises på dokumentet).
sv.: Dette - (idet han peger på det til højre nedkradsede) er "Hitler". Muligvis er det andet

"Adolph", hans fornavn. Dette betyder sandsynligvis "Adolph Hitler", jeg vil mene ,
at det betyder Adolph Hitler, men Jodl eller Warlimont har utvivlsomt set det oftere
end jeg og vil kunne give Dem bestemte oplysninger. Hvis De spørger mig. vil jeg
identificere det, der er kradset ned til venstre, som "Adolph" og det til højre som
"Hitler". Det er ægte.

sp.: Kan De huske, at De engang modtog et eksemplar af dette dokument!
sv.: Ja jeg kan, og jeg er desuden anført i fordelingslisten deroppe. Min stab i ministeriet

modtog et af de ni udfærdigede eksemplarer, nøjagtig magen til dette. Jeg fik det
første eksemplar, hæren det andet, marinen det tredie, luftvåbnet det fjerde , general
kommandoen for de væbnede styrker i værnemagtens overkommando det femte ;
afdeling L fik tre eksemplarer, nemlig det syvende, ottende og niende.

sp.: Og De kan derfor identificere dokumentet som en korrekt fotokopi af det originale
dokument, De modtog.

sv.: J a, dette svarer ganske til originalen.
sp.: J eg vil gerne have dokumentet mærket til identifikation som bilag A af dags dato

(Falkenhorst).
(Dokumentet blev mærket således).

sv.: Dette er kun et resume af de ordrer, der tidligere var blevet givet mundtligt.
sp.: M Føreren?
sv.: De gav mig kun et resume af de ordrer, Føreren havde givet mig, da jeg kom der for

at aflægge beretning til ham om 'mine hensigter og om omfanget af mine forberedelser ,
og hvor langt jeg var kommet med disse. Det var sædvane hos os, at mundtlige drøf
telser blev nedskrevet, når alt var blevet klarlagt; de blev altså fastslået skriftligt.

sp.: Nu viser jeg Dem et andet dokument, som er underskrevet af Dem, nr. C-119, dateret
13. marts 1940, særlige instruktioner vedrørende Danmarks og Norges besættelse.s) Jeg
beder Dem læse det og sige mig, om De har set det før og er bekendt med dets indhold
og kan identificere dokumentet. .

(Dokumentet blev forelagt vidnet).
sp.: Jeg henleder specielt Deres opmærksomhed på side 11, hvor Deres underskrift fore

kommer.
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SV.: Ja, der står her "Underskrevet: von Falkenhorst".
Jeg har ikke noget at indvende mod denne ordre, og jeg anerkender den. Den blev
forevist mig, da den blev konciperet, og ordrens rigtighed findes bekræftet her af min
overkvartermester Bensch, lige her - (han peger på underskriften til venstre ca, midt
på siden). På denne side (han peger) har min stabschef kontrasigneret det; hans navn
var Busehenhagen. J eg så et løst udkast til denne ordre, da der endnu kunne foretages
rettelser i den.

sp.: Hvad med resten af dokumentet!
sv.: Det (han peger) er bilag.
sp.: Hvad slags bilag!
sv.: Det er nærmere enkeltheder angående ordren. Her er f. eks. den tyske gesandt i Oslo,

Brauer, som arbejdede i kontoret der, og alle de andre navne. Denne ordre er endnu
fra Berlin; der står, "Gruppe-Hovedkvarteret, den 13. marts 1940". Vi var stadig i
Berlin på det tidspunkt.
Det er den ordre, jeg måtte udfærdige, for at tropperne kunne vide, hvad det hele gik
ud på. Den fik de til at tage med på rejsen; da de var ude i rum sø, åbnede de den,
således at de vidste, hvem disse mennesker var. Her er en foretegneIse over hele per
sonalet lige ned til stenograferne samt konsulatsembedsmændene i de pågældende
lande.

sp.: De faktiske oplysninger deri var altså til troppernes underretning!
sv.: Ja. Som det fremgår af fordelingalisten, gik et eksemplar af hvert til divisionscheferne,

regimentscheferne, staben for det 21. armekorps, den særlige stab under Krauss 
han var ansvarlig for luftstyrkerne - og den særlige stab under Krancke, general
kvartermester oberst Winknecht, AHA og endvidere til oberst Bermer, der var luft
styrkernes repræsentant i værnemagtens overkommando. AHA er fælleskontoret for
de væbnede styrker.
Dernæst omtales der under overskriften "Gruppe 21" eksemplarer, som gik til min
egen stab, d. v. s. den stab jeg havde indenfor gruppe 21. Der blev ialt udfærdiget
138 eksemplarer af denne ordre.

sp.: De kan altsaa identificere dette dokument som en korrekt fotokopi af den af Dem
udstedte originale ordre, som blev fordelt blandt de i dokumentet nævnte personer!

sv.: Ja, jeg anerkender dette som absolut svarende til originalen. Jeg husker, at vi medtog
alle disse oplysninger i dokumentet for at meddele tropperne, hvem alle de personer
var, der fandtes i de tyske kontorer i Danmark og Norge, med konsulater, gesandt
skaber o. s. v.

ep.: Jeg vil gerne have dokumentet mærket til identifikation som bilag B af dags dato
(Falkenhorst).

(Dokumentet blev mærket på denne måde til identifikation).
sv.: Ja, jeg genkender det altaammen. Vi gav her en lille beskrivelse af det norske folk,

for at tropperne kunne vide, hvem de ville komme til at stå overfor. Vi fortalte dem,
at folket elskede friheden, og at tropperne skulle udvise - altså at nordmændene
ville føle sig krænket, hvis man gav dem ordrer, og at man derfor ikke skulle råbe op
overfor dem o. s. v.
Endvidere gives der her den retningslinie, at tropperne skulle indtage en venskabelig
holdning overfor nordmændene. Foran står der også, at dette ikke var rettet mod nord
mændene, men mod England. Det vil sige, at kysten måtte besættes for at sikre os
mod England.
Endvidere er der her et uddrag af Haager-Konventionen vedrørende regler for landkrigs
førelse for at gøre tropperne bekendt med bestemmelserne angående indkvartering o. s. v.

sp.: Ja.
sv.: Og endvidere forbud mod plyndring. Dette er i orden, det er ganske som originalen,

og det indeholder alt, hvad der gik ud til tropperne.
De bilag, De spurgte mig om, er en slags mere detaillerede instrukser.

sp.: Jeg viser Dem endnu et dokument nr. 0-115 dateret marts-april 1940 angående mari
nens tilaløringsbestræbelser i forbindelse med de norske operationer.s) Jeg beder Dem
læse dokumentet og sige mig, om De har set det før og er bekendt med dets indhold.

73
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SV.: Jeg kender ikke dette dokument, det stammer fra Kiel. Nej, jeg kender det ikke. Hvis
De tror, at hæren arbejdede hemmeligt, så er det ikke noget imod flåden, der arbejdede
så hemmelighedsfuldt, at vi i hæren ikke havde den ringeste anelse om, hvad de foretog
sig. Jeg har aldrig modtaget dette dokument. Det er en ordre fra før april, og jeg tog
til Hamburg enten den 4. eller den 3. og kender ikke noget til dette her. Det behøvede
jeg heller ikke, idet det er en ordre til kampgruppe Aldenberg angående blokade
brydere.
Det var en fuldstændig intern sag i marinen, og jeg havde ikke noget at gøre med det,
fordi jeg ingen beføjelser havde på dette område.

sp.: Har De nogen grund til at betvivle dets ægthed.
sv.: Jeg kender ikke dokumentet, og jeg kan derfor hverken sige ja eller nej. Jeg mener,

det er i orden, men De kommer til at lade en mand fra marinen se på det; måske vil
admiral Krancke være i stand til at dømme om det.

sp.: Nu viser jeg Dem et andet dokument nr. 1006-PS, dateret den 15. juni 1940, en ind
beretning fra Rosenberg fra Lammers arkiv.") Jeg beder Dem se på dokumentet og
sige mig, om De har set det før og er bekendt med dets indhold.

(Dokumentet blev overgivet til vidnet).
sv.: Det er første gang, jeg læser dette. Det er mig ganske ubekendt, jeg kender ikke noget

til alt dette.
Vi erfarede aldrig noget om disse ting, fordi det var Førerens princip, at vi kun måtte
kende de ting, som vi havde noget at gøre med; eftersom jeg var soldat, hørte jeg ikke
noget om dette. Det var noget politisk og angik partiet.
Der nævnes også her en samtale mellem Quisling og Raeder, hvorefter Quisling blev
modtaget af føreren for at få personlige direktiver den 16. og 18. december. Det har
jeg aldrig vidst noget om, og det er første gang, at jeg har set det.
Her tales der igen om pengene - det må være pengene. Der står her, at Quisling som
første udbetaling skulle have 200.000 guldmark i fremmed valuta for sin støtte.
Det må være det, De spurgte mig om før, og her står det, men jeg kender ikke noget
til det.

sp.: Men De har ikke nogen grund til at betvivle det!
sv.: Det, jeg ville gøre Dem opmærksom på, var blot, at jeg tror, at de 200.000 guldmark,

der omtales i dette dokument, er de samme som dem, De spurgte mig om før.
Her findes der igen en omtale af Altmark-episoden i Jøssingfjorden, og det anføres,
at man af den norske regerings holdning i Altmark-affæren drog den slutning, at der
var truffet en eller anden hemmelig aftale mellem den norske regering og de allierede.
Der tales også om de to delegeredes samtale, hvor den ene delegerede meddelte den
anden, at den holdning, som 2 kommandanter på de norske torpedobåde havde udvist,
havde været svindel. Det skyldes, som jeg sagde i formiddags, at regeringen var i
besiddelse af visse efterretninger, der gik ud på, at Norges neutralitet ikke var ægte,
og at englænderne havde hensigter i den retning.
Her omtales igen økonomisk støtte til Quisling; der står i dokumentet: Tyskland ydede
denne støtte i fremmed valuta; Quisling fik desuden forsyninger, f. eks. kul og sukker,
som straks kunne benyttes af Norge; disse forsyninger skulle være en yderligere hjælp
til ham.
Så omtales det, at den franske kommandant Kermarrec i en fortrolig samtale havde
meddelt Narviks kommandant oberst Sundlo, at de allierede havde planer om at
landsætte motoriserede tropper i Stavanger, Trondheim og muligvis også i Kirkeness,
og at de ville besætte Sola flyvepladsen ved Stavanger.
(Med henvisning til side 12) - der står her, at Hagelin havde modtaget en mission
fra oberst Schmundt i Berlin. Oberst Schmundt var første adjutant. Jeg ved overhove
det ikke, hvad der tænkes på her. Jeg ved ikke, hvem obersten er, den oberst i general
staben, som omtales her i dokumentet. Jeg er allerede blevet spurgt om det et andet
sted, men jeg kender slet ikke noget til hele denne sag, den er mig ubekendt. Dette
er mig ganske ubekendt, og jeg har ikke den ringeste anelse om det, fordi det er sager,
som er delvis politiske eller angår partiet.
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sp.: Der står i Jodls dagbog den 13. marts 1940: "Føreren har endnu ikke givet ordre til "W".
Han søger stadig et påskud."
Stemmer det overens med Deres erindring]

sv.: Nej, jeg kunne først meddele ham den 20. marts, at mine forberedelser var tilende
bragt. Om han på det tidspunkt søgte efter en begrundelse eller et påskud, ved jeg ikke.
Jeg arbejdede uden for i krigsministeriet, som jeg har forklaret, og det er umuligt for
mig at vide, hvad han drøftede med aine medarbejdere Jodl og Keite1. Han kan f. eks.
have sagt dette til general Jodl ved morgenmaden, til frokost eller om aftenen.
Alt dette forekommer mig ikke særlig sandsynligt, eftersom han den 20. februar gav
mig 3 yderligere begrundelser, nemlig den strategiske omgåelsesbevægelse, og for det
andet den tyske hærs bevægelsesfrihed, samt for det tredie oversøisk import.

sp.: Der er forskel på begrundelse og påskud, synes De ikket
sv.: Der står i dagbogen, at han søgte et påskud den 13., det kan jeg ikke forstå. . . ..

Ekstraktafskriftens rigtighed bekræftes.

Kjalke.

1) Se A. nr. 14S note 4.
2) Her trykt som A. nr. S.
3) Her trykt som A. nr. IS.
4) Her trykt som A. nr. 33.
5) Ikke trykt i denne samling.
6) Her trykt som A. nr. 142.

151.

Uddrag af referatet af afhøringen af storadmiral Raeder for den
internationale militærdomstol i Niirnberg.

17. maj 1946.

Afhoringen er foretaget af storadmiral Raeders forsvarer, dr. W. Siemers•

. . . Dr. Siemers: Jeg vil nu vende tilbage til spørgsmålet om Norge.
Ifølge den britiske anklager mr. Elwyn Jones indtager angrebet på Norge en sær

stilling blandt den nazistiske sammensværgelses angrebskrige. Han gjorde i denne for
bindelse opmærksom på, at Hitler i dette tilfælde ikke selv havde fået ideen, men at han
snarere var blevet overtalt af Dem. Da dette er et meget vigtigt punkt, vil jeg gerne bede
Dem give en nøjagtig fremstilling heraf. Først og fremmest vil jeg gerne spørge Dem:
Hvornår blev denne sag første gang drøftet mellem Dem og Hitler!

Raeder: Den første samtale mellem Hitler og mig angående det norske spørgsmål
fandt sted den IO. oktober 1939, og det skete på min foranledning. Grunden var, at vi
i sidste uge af september flere gange gennem vort efterretningsvæsen fra admiral Canaris'
kontorer havde modtaget rapporter om, at englænderne havde i sinde at besætte støtte
punkter i Norge.

Efter at jeg adskillige gange havde modtaget rapporter herom, kan jeg huske, at
admiral Canaris engang aflagde mig et personligt besøg, hvilket han kun gjorde i meget
vigtige tilfælde. I overværelse af min stabschef gav han mig en samlet redegørelse for de
meddelelser, der var indgået i efterretningstjenesten. I denne forbindelse blev der hele tiden
talt om luftbaser samt støttepunkter i Sydnorge. Stavanger med flyvepladsen Sola blev
stadig nævnt. Trondheim blev som regel også omtalt og lejlighedsvis også Christiansand.
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En af de sidste dage i september havde jeg en telefonsamtale med admiral Carls,
der var chef for Marinegruppe Nord og derfor forestod krigsførelsen i Skagerrak, Kattegat
og Nordsøen. Det så ud til, at han var i besiddelse af lignende rapporter, og han meddelte
mig, at han havde konciperet et privatbrev, stilet til mig, hvori han gjorde rede for faren
ved, at Norge blev besat af britiske styrker, og tillige gaven almindelig fremstilling af de
ulemper, et sådant skridt ville medføre for os. Endvidere rejste han det spørgsmål, om det
faktisk kunne blive nødvendigt for os at komme et sådant skridt i forkøbet, og anførte,
hvilke fordele og ulemper en besættelse af Norge ville medføre for os, altså den norske
kyst og de norske støttepunkter. .

Før dette tidspunkt havde jeg overhovedet ikke beskæftiget mig med det norske
spørgsmål bortset fra, at jeg havde modtaget disse indberetninger. Da jeg modtog dette
brev i slutningen af september eller begyndelsen af oktober - det må have været omkring
den tid -, følte jeg mig foranlediget til at vise det til stabschefen for SKL og instruere
ham om ufortøvet at tage sig af spørgsmålet om den engelske besættelse af norske støtte
punkter tilligemed det andet spørgsmål, som admiral Carls havde rejst, samt at foranledige
disse spørgsmål drøftet indenfor SKL og endelig de fordele og ulemper, eu udvidelse af
krigen mod nord kunne medføre ikke blot for vort vedkommende, men især en udvidelse
af krigen på engelsk foranledning - samt hvilken værdi det ville have for os at komme
først med en aktion, og hvilke ulemper det kunne medføre for os at skulle forsvare den
norske kyst.

Det var oprindelsen til det spørgeskema, der findes omtalt i C-122, GB-82, hvor
følgende spørgsmål blev stillet: Hvilke steder skal benyttes som støttepunkter? Hvilke
forsvarsmuligheder har vi1 Skal disse havne yderligere udbyggest Og endelig, hvilke fordele
vil det medføre for vore ubåde!

Disse spørgsmål blev som nævnt også stillet til admiral Donitz, men hans svar
indløb først, efter at jeg den 10. oktober havde afgivet indberetningen. Indledningsvis vil
jeg gerne sige, at jeg var fuldstændig klar over, at en besættelse af disse støttepunkter ville
indebære en neutralitetskrænkelse, men jeg var også bekendt med den neutralitetsoverens
komst, der den 2. september var afsluttet mellem den tyske og den norske regering, samt
med den afsluttende sætning i dette aide-måmoire, dateret den 2. september 1939, doku
ment TC-31, GB-79.

Dr. Siemers: Undskyld hr. præsident, men jeg vil gerne gøre opmærksom på, at
dette dokument findes i den britiske delegations dokumentsamling lOa, pag. 330.

Dr. Siemers (til anklagede): Har De det dokument foran Dem!
Raeder: Ja, jeg har det her foran mig, og jeg vil gerne citere den sidste sætning.
Dr. Siemers: Det er det sidste dokument i bogen, hr. præsident, pag. 329.
Raeder (fortsætter): Den sidste sætning:

"Såfremt den kongelig norske regerings holdning måtte ændre sig, således at der
finder en sådan neutralitetskrænkelse sted fra tredie lands side, vil rigsregeringen
naturligvis være nødsaget til at varetage rigets interesser på den måde, den
derved opståede situation måtte give anledning til."

Dernæst anmodedes jeg i løbet af de nærmest følgende dag af stabschefen for SKL
om at forelægge de oplysninger, som SKL havde udarbejdet de foregående dage, og aflagde
rapport til Hitler den 10. oktober, da jeg anså dette problem for at være af særlig betydning.
Det stod mig ganske klart, at den for os bedst mulige løsning ville være, at Norge opretholdt
en fast neutralitet, og jeg gav udtryk for denne min opfattelse, således som det fremgår
af dokument C-21, GB-194.

Det er et uddrag af SKL's krigsdagbog.
Dr. Siemers: Det er i den britiske delegations dokumentsamling 10 a, pag. 6.
Raeder: Der står her på tredie side i den tyske version, næstsidste afsnit, dateret den

13. januar: Drøftelse af situationen med chefen for SKL.
Dr. Siemers: Undskyld hr. præsident, C-21 blev ikke oversat i sin helhed af anklagen.

Dette dokument findes i min dokumentsamling under Raeder bilag 69, og jeg vil gerne
hermed fremlægge det.

Det findes i dokumentsamling III, pag. 62.
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Præsidenten: Dokumentsamling III går kun til 64, ikke sandt! Det må være doku
mentsamling IV.

Dr, Siemers : Så må der være.en fejl i dokumentsamlingen. Ved en fejltagelse blev
indholdsfortegnelsen først kun udarbejdet til side 64 af oversættelsessektionen, men der
er senere rettet og suppleret. Det findes i dokumentsamling IV, pag. 317.

Præsidenten: J a, pag. 317 foroven.
Dr. Siemers (til anklagede) : Vær så venlig at udtale Dem om dette dokument.
Raeder: I det næstsidste afsnit står der:
"Chefen for marinens operationsstab tiltræder ganske dette synspunkt og mener
derfor også, at den bedste løsning utvivlsomt ville være en opretholdelse af den
nuværende stilling, der, såfremt Norge opretholder den strengeste neutralitet, vil
muliggøre, at norske territorialfarvande uden risiko kan benyttes til søfart, der er
livsvigtig for Tysklands krigsindsats, uden at der fra Englands side gøres noget
forsøg på at bringe denne søvej i alvorlig fare." (Dokument nr. Raeder 69).

Jeg fastholdt dette synspunkt overfor Hitler. I denne indberetning omtalte jeg
først de rapporter, vi havde fra efterretningstjenesten. Derpå redegjorde jeg for de farer,
som en engelsk besættelse af støttepunkter på den norske kyst kunne medføre for os, idet
en sådan besættelse ville berøre hele vor krigsindsats. Disse farer forekom mig at være af
den allerstørste betydning, idet jeg havde en fornemmelse af, at en engelsk besættelse ville
vise sig at være til største skade og risiko for vor hele krigsførelse.

Hvis englænderne besatte støttepunkter i Norge - især i Sydnorge -, ville de fra
disse punkter have været i stand til at beherske adgangen til Østersøen såvel som vore
flådeoperationer fra Helgolandsbugten og fra Elben, Jade og Waser. Vort andet udgangs
punkt var ligeledes udsat for en alvorlig risiko, der berørte såvel vore slagskibes som vore
handelsskibes bevægelser.

Endvidere kunne de fra deres luftbaser i Norge bringe vore luftoperationer i fare,
vore piloters recognoscering i Vesterhavet eller angreb mod England.

Desuden kunne de fra Norge udøve et kraftigt tryk mod Sverige, hvilket ville være
blevet føleligt på den måde, at malmleverancerne ville være blevet nedsat eller fuldstændig
standset som følge af et rent politisk pres. Endelig kunne malmeksporten fra Narvik til
Tyskland være blevet bragt til fuldstændig standsning, og vi ved, i hvor høj grad Tyskland
var afhængig af malmtilførsler fra Norge og Sverige. Englænderne kunne endog være gået
så vidt, at de havde angrebet og ødelagt malmlejerne i Luleå eller taget dem i besiddelse,
og vi erfarede senere, at sådanne planer blev drøftet.

Alle disse farer kunne blive afgørende for krigens udfald. Bortset fra . at jeg fortalte
Hitler, at det bedste for os ville være streng norsk neutralitet, gjorde jeg ham også opmærk
som på de farer, vi ville udsætte os for ved en besættelse af den norske kyst og norske
støttepunkter, idet der da ville være blevet livlig flådeaktivitet ved den norske kyst, idet
englænderne ville forsøge at lægge hindringer i vejen for vor malmtrafik fra Norge, selv
efter at vi havde besat støttepunkter, hvorved der kunne opstå træfninger, som vi med
vore utilstrækkelige styrker af overfladeskibe ikke ville kunne magte i det lange løb. .

Som følge heraf fremsatte jeg på daværende tidspunkt ikke noget forslag om, at vi
skulle besætte Norge eller skaffe os støttepunkter der. Jeg gjorde kun min pligt ved at gøre
værnemagtens øverste chef bekendt med denne alvorlige trusel, mod hvilken vi ville være
nødsaget til at gribe til nødværgeforanstaltninger. J eg gjorde ham ligeledes opmærksom
på, at eventuelle operationer til besættelse af norske støttepunkter ville kunne blive en
meget kostbar operation for os. Under senere drøftelser fortalte jeg ham, at vi endog kunne
miste hele vor flåde, og at jeg ville anse det for et held, hvis vi kun mistede en trediedel,
hvilket vi faktisk senere gjorde.

Jeg havde altså ingen grund til at vente, at jeg ville forøge min prestige ved dette
foretagende, hvilket jeg er blevet beskyldt for af anklagemyndigheden; faktisk kunne det
stik modsatte blive tilfældet.

Dr, Siemers: Jeg vil gerne henlede domstolens opmærksomhed på, at disse ting
fremgår af dokumenter, der stammer fra krigens tid, deriblandt Raeder bilag nr. 69 af
13. januar 1940, som lige er fremlagt. Dette dokument er redegørelse for en undersøgelse,
som påstås at være udarbejdet udfra det synspunkt, at en eventuelt engelsk besættelse af
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norske støttepunkter ville bringe den tyske krigsførelse i en tvangssituation, der kun kunne
forhindres, hvis vi kom englænderne i forkøbet ved selv at besætte Norge. Det, som vidnet
lige har forklaret, findes anført på ganske samme måde i krigsdagbogen.

I samme forbindelse vil jeg gerne have lov til at henvise til anklagens dokument
C-66, GB-81, der findes i den britiske dokumentsamling 10 a, pag. 35. Dette dokument er
dateret den 10. januar 1944. Jeg henstiller til retten, at det anses for godtgjort, at de for
~:,laringer, som vidnet netop har afgivet, findes anført her i dokumentet under "Weser
Ubung" - det var betegnelsen for denne aktion. J eg vil ikke læse alt dette op, da det
ville medføre spild af kostbar tid for os.

Præsidenten: Mener De C-661 Det er om Barbarossa-planen. Er d~p den, De mener!
Dr. Siemers: Nej, den sidste side under overskriften "Weser-Ubung" side 39 i

den engelske dokumentsamling. Det brev fra admiral Carls, som vidnet nævnte, er omtalt
her og ligeledes dennes tanker i den forbindelse. I den tyske original er der overskriften
"Appendix 2".

I dokument Raeder 69 findes der en tydeligere version, idet det stammer fra januar
1940, 3 måneder senere, da nye rapporter i mellemtiden var indgået, hvorimod dette er en
fremstilling, der stammer fra oktober 1939.

Dr. Siemers (til anklagede) : Storadmiral, jeg må komme tilbage til dokument C-122,
som De allerede har omtalt. Anklagen beskylder Dem i dette dokument for at sige:

"Chefen for SKL anser det for nødvendigt snarest muligt at gøre Føreren bekendt
med SKL's synspunkter angående muligheden for at udvide operationerne i nord."

Det ser ud til, at anklagen heraf mener at kunne slutte, at det for Dem først og
fremmest kom an på at udvide marinens operationsområde.

Raeder: Jeg har allerede sagt, at jeg med en udvidelse af operationszonen mod nord
mente en udvidelse af britiske operationer og følgerne heraf og muligheden for at komme
englænderne i forkøbet og således skaffe os støttepunkter, som ville være af uomtvistelig
betydning for os.

Dr. Siemers: Hvad svarede Hitler under samtalen den 10. oktober 19391
Raeder: Hitler havde ikke beskæftiget sig med dette spørgsmål, der lå hans tanker

fjernt, idet han kendte meget lidt til søkrigsførelse. Han sagde altid, at han ikke havde
noget overblik over disse ting og derfor følte sig noget usikker. Han sagde, at han ville
tage sig af sagen, og at jeg skulle lade de notater, jeg havde udarbejder på grundlag af
udtalelser fra SKL, blive hos ham til brug for hans overvejelser angående dette problem.

Det er typisk og egentlig et kraftigt indicium imod karakteren af sammensværgelsen,
at Hitler ikke ved denne lejlighed, da han blev stillet overfor det norske problem, sagde
et eneste ord om, at han allerede tidligere, senest øjensynligt om sommeren samme år,
havde behandlet det norske spørgsmål på Rosenbergs tilskyndelse. Af et dokument, som jeg
først har set her, har jeg forstået, at Rosenberg den 20. juni 1939 gav Føreren en omfat
tende rapport om sine forbindelser med politiske kredse i Norge. Jeg hørte imidlertid
første gang om disse ting den Il. december.

. For mig ville det have været en selvfølge, om Føreren, der beskæftigede sig med
norske strategiske anliggender, ved denne lejlighed havde sagt til mig: "Jeg er i besiddelse
af de og de oplysninger om norske forhold". Det gjorde han imidlertid ikke - der var altid
stor mangel på samarbejde. Han fortalte mig, at vi skulle afvente yderligere rapporter, og
at han selv ville tage sig af disse spørgsmål.

Dr. Siemers : Drøftede De dette spørgsmål med Hitler igen i den følgende periode i
oktober og november, altså indtil den Il. december?

Raeder: Nej, spørgsmålet blev slet ikke omtalt i disse måneder, men korvetkaptajn
Schreiber, der i september først var blevet udnævnt til underattache i Oslo og senere blev
marineattache i Oslo, sendte mig yderligere rapporter om norske forhold, og det samme
gjorde efterretningstjenesten. Han fortalte mig om beretninger, der var i omløb angående
en eventuel engelsk landgang. Senere blev Scbreiber faktisk min vigtigste medarbejder i
disse norske problemer og viste en særlig forståelse for hele situationen.

Dr, Siemers: I denne forbindelse vil jeg gerne forelægge Raeder bilag 197 for retten,
et affidavit fra den nylig omtalte marineattache Richard Schreiber. Det findes i min doku
mentsamling V, pag. 464.
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Ifølge dette dokument blev Schreiber den 7. december 1939 udnævnt til reserve
officer og sendt til Oslo som marineattache. Han udtalte, at han havde været beskæftiget
som sådan siden efteråret 1939. Med rettens tilladelse vil jeg gerne læse en del af dette under
I, pag. 465 forneden.

Præsidenten: Vi fortalte Dem, at vi havde læst alle de dokumenter, der blev prote
steret imod. Vi optog dette dokument, så De behøver ikke at læse det igen.

Dr, Siemers: Udmærket. Må jeg så i denne forbindelse have lov til at henvise til
den første del af dette affidavit, L delt

Præsidenten: Jeg vil gerne gøre opmærksom på en ubetydelig, men misvisende fejl
i oversættelsen side 466. I andet afsnit 2. linie mangler ordet "deutsch" (tysk): "... der
forelå klare direktiver fra det tyske udenrigsministerium om, at den norske neutralitet
skulle særlig respekteres af tyskerne .. .." I den engelske tekst står der "foreign office" (uden
rigsministeriet) . Der bør stå "the German Foreign Office" (det tyske udenrigsministerium).
J eg vil sætte pris på at få denne fejl rettet.

Dr. Siemers (til anklagede): Admiral Raeder, De er bekendt med det affidavit,
Schreiber afgav~

Raeder: Ja.
Dr. Siemers: Der omtales deri forskellige indberetninger. De har allerede nævnt

en del af dem. Indgik der i løbet af disse to måneder særlige rapporter? Blev Narvik også
omtalt foruden de allerede omtalte andre havnet

Raeder: Såvidt jeg husker, var det kaptajn Schreiber, der udtrykkelig nævnte
Narvik første gang. Kaptajn Schreiber havde meget hurtigt sat sig ind i forholdene der
og havde skaffet sig gode forbindelser i norske kredse. Bekræftelsen på alt, hvad jeg havde
vidst indtil dette tidspunkt, indløb den Il. december.

Dr. Siemers: Vær så god at beskriv Deres møde med Quisling den Il. december 1939.
Raecler: Må jeg først have lov at spørge, om dokumenterne 004-PS og 007-PS, som

jeg mener blev fremlagt af anklagen, må benyttes i denne forbindelse, f. eks. mødereferatet
af Il. og 12. december og en ledsagende skrivelse fra Rosenberg, der omtalte disse møder
og lignende sager~

Dr. Siemers: Jeg tror, at De vil få tilladelse til at benytte disse dokumenter, men da
de er kendt, kan De blot nævne de punkter, De husker.

Raeder: Ja.
Dr, Siemers: Ved denne lejlighed vil jeg kun spørge, om De ikke kendte dokumenterne

fra Rosenberg 004-PS og 007-PS.
Raeder: Nej, jeg kendte ikke disse dokumenter.
Dr, Siemers: Så De dem her for første gang!
Raeder: Jeg så dem her for første gang, men de rapporter, der findes i de pågældende

dokumenter var os allerede bekendt på daværende tidspunkt, som det fremgår af dokumen
ternes datering.

Dr, Siemers: Fortæl os blot, hvad De fik at vide af Quisling dengang.
Raeder: Indtil den Il. december havde jeg ikke noget at gøre med Rosenberg 

bortset fra at jeg havde truffet ham nu og da - og da slet ikke med Quisling, som jeg før
den tid ikke havde hørt noget om.

Den Il. december indberettede min stabschef Schulte-Mdnting til mig, at major
Quisling, en tidligere norsk krigsminister, var ankommet fra Oslo og anmodede om en
samtale med mig, gennem en hr. Hagelin, idet han ønskede at fortælle mig om norske
forhold.

Hr. Hagelin var blevet sendt til min stabschef af hr. Rosenberg, der, som jeg allerede
har sagt, havde kendt hr. Hagelin i nogen tid. Da rapporter om norske forhold fra en sådan
kilde forekom mig særdeles værdifulde, gik jeg ind på at modtage hr. Quisling.

Han kom samme formiddag og gav mig en udførlig redegørelse for forholdene i Norge
med særlig henblik på den norske regerings forhold til England og på efterretningerne
om, at englænderne havde i sinde at gå i land i Norge, og karakteriserede hele stillingen som
særlig kritisk, da faren efter hans beretning syntes at være overhængende. Han forsøgte
at få fastsat en bestemt dato; han mente, at det burde ske før den 10. januar, idet der da
ville opstå en gunstig politisk situation.
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Jeg fortalte ham, at jeg faktisk ikke havde noget at gøre med den politiske situation,
men at jeg ville forsøge at foranledige, at han fik lejlighed til at meddele sine oplysninger
til Føreren. J eg befattede mig imidlertid kun med den militære og den strategiske situation
og kunne i denne forbindelse straks sige ham, at det ikke ville være muligt at træffe nogen
foranstaltning fra den Il. december til den 10. januar, dels fordi tiden var for kort, og dels
fordi det var vinter.

Jeg anså hans redegørelse for at være af så stor betydning, at jeg sagde til ham,
at jeg ville forsøge at ordne det således, at han kunne aflægge personlig beretning til Føreren,
således at disse rapporter ville nå denne og påvirke ham direkte.

Den 12. - altså næste dag - gik jeg til Hitler og fortalte ham om min samtale med
Quisling og bad ham modtage Quisling personligt, så at han kunne danne sig et personligt
indtryk af denne . J eg fortalte ham ved denne lejlighed - og det fremgår også af et af
dokumenterne -, at man i sådanne tilfælde måtte udvise ganske særlig forsigtighed, da man
ikke kunne vide, i hvilket omfang en sådan partifører ville forsøge at fremme sit partis
interesser. Vore undersøgelser måtte derfor foretages med ganske særlig omhu. Jeg henledte
atter Førerens opmærksomhed på, at et forsøg på at besætte Norge ville medføre den aller
største risiko og også visse ulemper i den påfølgende situation. J eg fremstillede med andre
ord sagen neutralt fra begge sider.

Hitler besluttede derpå at modtage Quisling sammen med Hagelin en af de følgende
dage. Begge de herrer stod da åbenbart i forbindelse med Rosenberg. J eg tror, de boede
hos ham, og Rosenberg sendte mig i brevform et mødereferat, som åbenbart var udarbejdet
af Quisling og Hagelin, tilligemed en beskrivelse af Quislings personlighed.

I dette brev, der findes her som dokument, men som ikke blev oplæst af anklagen,
står der udtrykkeligt, at Rosenberg var bekendt med de politiske forhold, men at han
naturligvis måtte overlade hele den militære bedømmelse til mig, der var den kompetente
ekspert på dette område.

Dr. Siemers : Med den høje rets tilladelse vil jeg i denne sammenhæng gerne frem
lægge Raeder bilag 67, der findes i min dokumentsamling 4, pag. 309. Det er et brev fra
Rosenberg til Raeder, dateret den 13. december 1939, og det blev ikke omtalt af anklagen,
som blot nævnte det vedhæftede bilag, som er omtalt i brevet - altså et notat fra Rosen
berg under nr. 0-65, d. v. s. BG-85. 0-65 hører ifølge sit indhold til Raeder bilag 67.

Præsidenten: De siger, at der var et andet dokument foruden Raeder 67, som De
talte om?

Dr. Siemers: Ja, jeg taler om Raeder 67.
Præsidenten: Ja, det forstod jeg, men De talte også om et andet dokument.
Dr. Siemers: Ja, det dokument, som blev fremlagt af ankiagen, 0-65, som er et bilag

til dette brev; de to ting hører sammen. Det sidste dokument, 0-65, findes i den britiske
delegations dokumentsamling 10a, pag. 33. Hvis disse to dokumenter sammenholdes, vil
det fremgå, at den politiske side af sagen ikke omtales i noget af dem, og det forklarer, hvad
vidnet mente, da han sagde, at han ikke havde noget at gøre med den politiske side af sagen,
men kun med den militære side. Det er af den grund, Rosenberg havde sendt det til ham.

Præsidenten: Jeg tror, at det ville være passende at bryde af her.
(Pause) .

. . . Dr. Siemers: Vi må i korthed henvise til dokument 1809-PS, generaloberst
Jodls dagbog. Det er GB-88 i den britiske delegations dokumentsamling lOa, pag. 289.

Må jeg først spørge, hvornår planerne for Norges besættelse blev udarbejdet?
Raeder: Jeg kan sige, at Føreren på grund af samtalen med Quisling, den 14. decem

ber, hvor jeg var tilstede, gav ordre til, at værnemagtens overkommando nu skulle tage sig
af sagen og undersøge den. Føreren havde derpå endnu to samtaler med Quisling den 16.
og 18. december, som jeg ikke overværede, og sagen blev derpå behandlet af værnemagtens
overkommando i henhold til instrukserne, og en foreløbig plan "NORD" blev udarbejdet.
Dokument 0-21, som jeg tidligere har omtalt, viser, at denne plan NORD blev modtaget
af SKL den 13. januar, og at der så i løbet af januar - der er talt om den 27. januar 
blev udarbejdet et udkast til en instruks for plan NORD, samt at dette udkast blev udarbej
det i værnemagtens overkommando på sædvanlig måde. Marinekaptajn Kranke deltog
heri som marinens ekspert.
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Instruktionen blev færdig den 1. marts 1940 og blev udstedt til de 3 grene af de
væbnede styrker. I mellemtiden var der indgået et stort antal rapporter, der kunne benyttes
som grundlag for udkastet til instruksen. Foruden kaptajn Schreibers rapporter angående
de forberedelser englænderne og franskmændene havde iværksat, indløb der nu også direkte
rapporter fra Quisling, der sendte dem til Føreren. Marineattache Kermarrec blev specielt
omtalt i de forberedelser, englænderne og franskmændene havde truffet i norske havne
med henblik på landgangsmulighederne samt opmåling af havneanlæg og af højden af
broerne mellem Narvik og den svenske grænse og lignende formål.

De modtagne rapporter viste os klart, at en landgang var påtænkt indenfor en
overskuelig tid. Der kom også politiske rapporter, og Hagelin havde gennem sine forbin
delser i norske kredse modtaget beretninger, der dels kom direkte fra stortingsmedlemmer
og dels fra medlemmer af regeringen og disses nærmeste medarbejdere.

Alle disse beretninger bekræftede, at påskuddet om hjælp til Finland i den finsk
russiske konflikt spillede en vis rolle. Man drøftede faren for, at England under påskud
af hjælp til Finland skulle besætte Norge uden kamp. Instruksen angående Norge blev
altså udstedt den L marts, og i månedens løb indløb der yderligere rapporter. I mellemtiden
var Altmark-episoden indtruffet, og Hagelin bemærkede, at den norske kaptajns holdning
var spilfægteri, samt at det var klart, at den norske regering kun ville afgive en pro forma
protest i tilfælde af et engelsk overgreb.

Dr. Siemers: De omtalte lige nu, at instruksen er dateret den 1. marts; det er rigtigt.
Anklagen forelagde et citat af 5. marts efter dokument 1809-PS. Det er et notat i Jodls
dagbog: "KI. 15,00 stor konference angående Weseriibung med de tre øverstkommanderende.
Feltmarskallen, der ikke kender noget til planerne, er rasende." Hvordan kan det være,
at rigsmarskal Goring ikke var blevet rådspurgt på et tidspunkt, da instruksen allerede
var udstedt!

Raeder: Det kan jeg ikke give nogen forklaring på. Jeg havde ingen bemyndigelse
til at omtale det, og jeg kan ikke sige, hvorfor han ikke blev spurgt.

Dr, Siemers: Det ligger i sammensværgelsens karakter, at den næsthøjeste mand
i riget ville være underrettet om det fra begyndelsen. Har han aldrig talt med Dem om
denne sag1

Raeder: Nej, ikke såvidt jeg husker, men det viser, hvor lidt der er om tale om
sammensværgelse, særlig i kredsen omkring Føreren. Udenrigsminister von Ribbentrop
var heller ikke tilstede ved et eneste af Quisling-møderne eller -modtagelserne, og jeg havde
ingen kompetence til at tale med ham om disse spørgsmål.

Dr, Siemers: Så vil jeg gerne høre Deres stilling til J odls dagbogsnotat af 1~ . marts,
hvori han skriver: "Føreren giver ikke ordren til "W" (Weseriibung). Han søger stadig
en begrundelse. "

J eg beder Dem forklare, hvad De forstår ved disse ord.
Raeder: Ja, i den engelske oversættelse siger han, så vidt jeg erindrer .Jooking for

excuse" (idet han søgte et påskud), men han behøvede hverken begrundelse eller påskud,
idet han i instruksen af 1. marts - altså 2 uger før - i første afsnit havde anført de om
stændigheder, der ville gøre det nødvendigt for os at besætte Norge og Danmark med
visse styrker af værnemagten. Britiske overgreb i Skandinavien og Østersøen skulle derved
forhindres og vore malmlejer i Sverige sikres og flådens og luftvåbnets støttepunkter mod
England udvides.

Dr. Siemers: Hr. Præsident, må jeg gøre opmærksom på, at det er dokument C-l74,
d. v. s. GB-89, den britiske delegations dokumentsamling 10 a, pag. 113. Det er den instruks
angående "Weseriibung" af L marts, der som vidnet har omtalt, allerede indeholder begrun
delsen til denne plan.

Med rettens tilladelse vil jeg gerne bevise, at de oplysninger, vidnet modtog gennem
admiral Canaris' efterretningstjeneste og gennem kaptajn Schreiber m.fl., er objektive og i
overensstemmelse med kendsgerningerne, og endvidere at flere dokumenter, som jeg anmoder
retten om tilladelse til at fremlægge - nemlig Raeder bilag 75 fra hvidbogen af 17. februar
1940, hvori de engelske troppers landgang i Bergen, Trondheim og Narvile er omtalt, samt
flere bilag til Hvidbogen, hvoraf fremgår, hvilke overvejelser der dengang gjorde sig gæl
dende med hensyn til den svenske malm; Raeder dokument 77, bilag 77. . ..
74
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Præsidenten: Dette er 75, pag. 43 og 441
Dr. Siemers: Undskyld, ikke pag., men Raeder bilag 75. Det er pag. 340 i dokument

samling IV, altså Raeder bilag nr. 77, ligeledes fra Hvidbogen: "Den franske stats- og uden
rigsminister Daladier til den franske ambassadør i London Corbin."

Dokumentsamling IV, pag. 352. J eg har bemærket en fejl i den engelske dokument
samling, idet overskriften mangler på pag. 353, eller snarere på pag. 354. Må jeg gøre
opmærksom på, at dette dokument er dateret den 21. februar 1940. Det fremgår af det
originale dokument under overskriften "Intervention i Skandinavien". Det drejer sig om
besættelsen af de vigtigste norske havne m. v., og spørgsmålet om den svenske malm
omtales påny.

Derpå kommer jeg tilbage til dokument Raeder bilag 78 pag. 357 i dokumentsam
ling IV, uddrag fra marinestabens krigsdagbog, dateret den 4. marts, hvor det i forbindelse
med Altmark-sagen forklares, at et norsk forsvar mod en engelsk militæraktion ikke vil
være muligt.

Så er der Raeder bilag 79, dokumentsamling IV pag. 359, notat af den franske hærs
øverstkommanderende, general Garnelin. Her er der ligeledes en fejl i oversættelsen. Doku
mentets overskrift blev udeladt på pag. 360. Jeg beder retten bemærke, at det originale
dokument er dateret den 10. marts 1940. Det er strengt fortroligt og er baseret på, at der
siden den 16. januar fandtes en fuldstændig plan til væbnet indblanding i Finland, samt at
de norske havne og flyvepladser derfor burde besættes som en forsigtighedsforanstaltning.
J eg henviser til dokumentets øvrige indhold.

Må jeg dernæst fremlægge Raeder bilag 80, et strengt fortroligt referat af forhand
lingerne i den skandinaviske kommission under det Interallierede Militære Undersøgelses
ndvalg af Il. marts 1940, angående landgang i Narvik.

(Vender sig mod anklagede):
Så er vi altså færdige med Norge, admiral Raeder. Jeg tror, at De allerede har sagt,

at der indgik et stigende antal indberetninger i marts måned. Hvornår gav Hitler den endelige
ordre til besættelsen1

Raeder: Sidst i marts eller først i april, men jeg kan ikke huske datoen nøjagtigt.
Dr, Siemers: Mon det ikke er tilstrækkeligt1
Raeder: Jeg vil gerne have lov til at omtale en særlig vigtig indberetning, som jeg

nu er kommet i tanke om. I februar måned meddelte Quisling os, at Lord Halifax havde
fortalt den norske ambassadør i London, at en britisk operation med det formål at erhverve
støttepunkter i Norge var umiddelbart forestående. Denne rapport var også kommet os
i hænde på det pågældende tidspunkt. Som jeg tidligere har fremhævet, forsøgte jeg natur
ligvis altid samvittighedsfnldt overfor Føreren at fremstille sagen fra begge sider, idet jeg
var klar over det ansvar, som påhvilede mig som følge af, at Føreren ville være nødt til at
træffe sin vidtrækkende bestemmelse på grundlag af det materiale, jeg forelagde. Det betyder
imidlertid ikke, at jeg på nogen måde vil fragå ansvaret for at have gjort den øverste chef
for de væbnede styrker opmærksom på denne specielle fare, o~ derfor er jeg naturligvis
til en vis grad ansvarlig for hele denne sag. Desuden er jeg blevet anklaget for i et brev,
som også er blevet forelagt her (C-155), at jeg overfor mit officerskorps udtalte, at jeg var
stolt af den måde, hvorpå dette særdeles farlige foretagende var blevet gennemført. Dette
vil jeg gerne bekræfte, fordi jeg mener, at jeg har ret til at være stolt af, at marinen med de
begrænsede midler, der stod til dens rådighed, gennemførte denne operation, stillet overfor
hele den britiske flåde, og jeg fastholder dette standpunkt.

Dr. Siemers: Indløb der i marts måned meldinger til SKL om krænkelser af Norges
neutralitet, altså episoder i norske farvande.

Raeder: Ja, i sidste halvdel af marts var der gentagne angreb af engelske flyvere
og søstridskræfter mod vore handelsskibe, der transporterede svensk malm ned fra Narvile

Dr. Siemers : Hr. præsident, må jeg i denne forbindelse have lov at fremlægge yder
ligere dokumenter! Raeder bilag 81, dokumentsamling V, pag. 372, krigsdagbog for mari
nens overkommando, hvori der findes flere notater, som viser, at sådanne episoder tilsidst
blev hyppigere og hyppigere, og at den norske neutralitet blev krænket af britiske luft
og søstridskræfter. Da dette dokument er kendt, behøver jeg ikke at læse noget op af det.
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Raeder bilag 82 i dokumentsamling V, pag. 377, ligeledes krigsdagbog af 27. marts,
vedrører også neutralitetskrænkelser. Endvidere Raeder bilag 83, pag. 379, udkast til
den allerede i går omtalte beslutning af 28. marts 1940 på det øverste krigsråds sjette møde.
Det omhandler livsvigtige interesser, set udfra et internationalt retssynspunkt, samt mine
udlægningen i territoriale farvande den 5. april.

Dernæst følger Raeder bilag 84, pag. 384 og Raeder bilag 85, pag. 386, der begge
er dokumenter fra Hvidbogen. Må jeg blot gøre opmærksom på, at den første transport
ifølge dette dokument skulle afgå på J. l.-dagen, d. v. s. den 5. april eller med andre ord
4 dage før den tyske besættelse.

Raeder bilag 86 er et uddrag af krigsdagbogen, som jeg herved henleder rettens
opmærksomhed på, og omhandler Englands chartring af 90 pct. af den norske tankskibsflåde.

Angående Norge beder jeg til slut retten bemærke 2 dokumenter fra 0-151 og 0-115.
Det er henholdsvis dokumenter GB-91 og GB-90 i den britiske delegations dokument
samling 10 a pag. 106 og 62 under datoerne 30. marts 1940 og 4. april 1940. Dokumenterne
viser, at de skibe, der skulle foretage landgangen, af camouHagehensyn skulle føre britisk
Hag. Anklagen benytter dette dokument til støtte for sine beskyldninger.

(Vender sig mod anklagede):

Hvad siger De til det?

Raeder: Det er ganske almindelig krigslist, at krigsskibe fører fremmed Hag. En forud
sætning for lovligheden af denne handling er imidlertid, at deres eget Hag vises i samme
øjeblik der åbnes ild, såsnart der bliver tale om en træfning. Det har vi altid gjort i den
tyske marine, særlig på vore hjælpekrydsere, der ofte sejlede under fremmed Hagfor at undgå
at blive rapporteret af handelsskibe; men de har altid strøget det fremmede Hag i rette
t~d. Det er en æressag. Men i dette tilfælde må det bemærkes, at vi, som krigsdagbogen
VIser....

t». Siemers: Den 8. april.
Raeder: Den 8. april, ja - at vi den 8. april på grund af visse hensyn tilbagekaldte

denne ordre, fordi vi var i besiddelse af denne indberetning om, at en engelsk aktion var
i gang, og vi frygtede, at der kunne opstå komplikationer heraf. Denne ordre blev altså
ikke udført, da det kom til stykket. Jeg tror, at det dokument, hvori det står, kan findes.

Dr. Siemers: Hr. præsident, jeg fremlægger i denne forbindelse Raeder bilag nr. 89,
dokumentsamling nr. V pag. 400, hvoraf det under 8. april fremgår, at "den tidligere ordre
tilbagekaldes; det engelske Hag må ikke benyttes".

Raeder: De spurgte ligeledes om dokument 0-115, hvoraf det fremgår, at blokade
brydere camoufleret som handelsskibe med blændede lanterner skulle sejle ind i Oslo
fjorden uden at vække opsigt. Dette er også en ganske almindelig krigslist, som der fra et
juridisk synspunkt ikke kan rejses nogen indvending mod. På samme måde kan der ikke
anføres noget imod, at der gives engelske navne i kendingssignalerne.

Der var et spørgsmål, som jeg ikke fik helt besvaret, fordi jeg blev afbrudt. Det var
spørgsmålet angående udtrykket "berettigelse" eller "påskud" (justification or excuse)
i generaloberst J odls krigsdagbog. Som jeg har forklaret, var det ikke et spørgsmål om
berettigelse, som Hitler havde fremsat lang tid forud, men jeg mener at kunne sige med
sikkerhed, at det var et spørgsmål angående en diplomatisk note, der på tidspunktet for
foretagendets gennemførelse skulle forelægges den norske og den danske regering for at
give en grund til hans handlinger, og at der endnu ikke var udarbejdet udkast til denne
note, især da han på det pågældende tidspunkt overhovedet ikke havde talt med udenrigs
ministeren. Udenrigsministeren blev først, som han selv har forklaret, underrettet den
3. april. ...
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152.

Uddrag af referatet af afhøringen af storadmiral Raeder for den
internationale militærdomstol i Niirnberg.

20. maj 1946.

Eftermiddagsmøde.

Afhoringen er foretaget ar den engelske anklager, sir David Maxwell.Fyre.

. . . Sir David Maxwell-Fy/e : Med hensyn til Norge passede det Dem altså udmærket
at lade Norge være neutralt - ubesat -, sålænge De havde en beskyttet rende i neutralt
farvand op langs den norske kyst, er det ikke rigtigt? Det var vigtigt for Dem at have en
rende i neutralt farvand, således at ikke blot Deres skibe, men også Deres ubåde kunne sejle
op og begive sig ud fra neutralt farvand, ikke sandt!

Raeder: Nej, jeg har ganske tydeligt forklaret oprindelsen til felttoget i Norge i
dokumenterne. Der var fare for, at englænderne skulle besætte Norge; herpå tydede alle
mulige oplysninger. Hvis vi blev tvunget til at besætte den norske kyst, ville vi naturligvis,
bortset fra alle de mange ulemper, jeg har forklaret, have den fordel, at vi kunne skaffe
os de forskellige støttepunkter til vore ubåde i Atlanterhavet.

Sir David Maxwell-Fy/e: Er det Deres mening at fortælle retten, at marinen for alvor
troede på, at englænderne ville besætte Norge?

Raeder: Ja, i høj grad. Vi havde så mange oplysninger i den retning, at jeg over
hovedet ikke var i tvivl om det, og det blev fuldtud bekræftet senere.

Sir David Maxwell-Fy/e: Så må jeg bede Dem om blot at se på et par typiske marine
rapporter. Vi skal ikke komme ind på dokumentet igen, men begynde derfra, blot for at
fastslå tidspunktet.

De husker, at general Jodl den 13. marts 1940 skrev i sin dagbog, at Føreren stadig
savnede en berettigelse (justification), kan De huske det1 Det husker De nok, ikke sandb!

Raeder: Jeg har allerede forklaret, at udtrykket "berettigelse" (justification) er
forkert oversat. Jodl skrev "Begriindung" (reason), .;begrundelse", men det er også forkert
- jeg vil gerne have lov til at tale færdig -, selv dette udtryk er forkert, fordi Føreren selv
havde årsager i overflod, som han nedfældede i instrukser, der blev udstedt den 1. marts,
og som vi alle kendte. J eg har sagt, at ved udtrykket "Begriindung" (reason) mente han
sandsynligvis, at han endnu ikke havde ladet en diplomatisk note udarbejde. Han havde
ikke på det pågældende tidspunkt fortalt udenrigsministeren noget om sagen. Det forkla
rede jeg Dem fornylig, efter at jeg var taget i ed, og jeg er villig til at aflægge ed på det igen
i dag.

Sir David Maxwell-Fy/e: Nå, det er altså den betydning, De har lagt i det. Nuvel
vær så venlig at se på Deres eget bilag nr. 81 i Raeder, dokumentsamling V, pag. 376.

Raeder: Må jeg bede om dokumentsamling V1
Sir David Maxwell-Fy/e: Ah, den har De ikke. - Undskyld, nu skal jeg skaffe

Dem en.
Her står der altså angående punkt l "engelsk indtrængen i norsk farvand":
"En undersøgelse af spørgsmålet om, hvorvidt engelsk indtrængen i norsk teritorial
farvand i større målestok var så umiddelbart overhængende, at den kunne frembyde
fare for tysk søfart, tyder på, at en sådan ikke forventes i øjeblikket. Malmtranspor
terne skal fortsættes, og der er endnu ikke forekommet tab."
Viste Deres oplysninger, at der ikke den 22. marts ventedes engelsk indtrængen i

norsk territorialfarvand i større målestok!
Raeder: Det var slet ikke min opfattelse. Det var kommandør Frickes synspunkt.

Han var på dette tidspunkt cheffor operationerne og var ikke ganske enig med mig angående
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dette specielle spørgsmål. Han mente, at man burde lade englænderne komme ind i Norge
først og så kaste dem ud gemlem Sverige - en helt bagvendt ide, som jeg ikke på nogen
måde kunne gå ind for.

Jeg havde netop dengang - i sidste halvdel af marts - så klare oplysninger fra
Quisling og Hagelin, at der overhovedet ikke længere kunne være tvivl om, at englænderne
ville foretage et særdeles kraftigt angreb i nær fremtid.

Sir David Maxwell -Fy/e: De siger, at det var admiral Frickes synspunkt, og at De
ikke tog hensyn til det. Lad mig nu se ...

Raeder: Jeg sagde ikke, at jeg ikke beskæftigede mig med det.
Sir David Maxwell-Fy/e: De ved, at admiral Assmann, som De har betegnet som en

fornuftig historiker, førte en kortfattet dagbog, og at han næste dag har et referat af et
. møde mellem Dem og Hitler, hvori han siger dette. Det er samme dag, og De har måske
læst det, fordi han afslog Deres forslag om at benytte ubåde udfor Halifax. Det er samme
dag, den 23. februar. Under den pågældende dato findes der altså et citat af en udtalelse
af Dem om, at det til sikring af malmforsyningerne fra Narvik ville være bedst at bevare
Norges neutralitet.

Den 26. marts refererer admiral Assmann derpå Deres svar i sit notat fra mødet
mellem Dem og Hitler. Han skriver ganske kort: "Britisk landgang i Norge anses ikke for
umiddelbart forestående. Raeder foreslår tysk aktion ved næste nymåne, hvilket tiltrædes
af Hitler."

Det er altså admiral Assmanns referat af mødet mellem Dem og Hitler den 26. marts :
"Brit isk landgang i Norge anses ikke for overhængende. Raeder foreslår tysk aktion ved
næste nymåne, den 7. april, hvilket tiltrædes af Hitler:'

Husker De det?
Raeder: Nej, det vil sige, det er ganske usandsynligt, at jeg på daværende tidspunkt

ikke skulle have været ganske overbevist om den umiddelbart forestående landgang, som
jeg fik pålidelige oplysninger om i hele dokument 004-PS og 007-PS. Jeg så ikke dokumen
terne, men de oplysninger, de indeholdt, stod til min fulde rådighed.

Admiral Assmann udarbejdede sine notater efter alle mulige krigsdagbøger og akter.
Det har jeg bestemt aldrig sagt, eftersom jeg dengang atter og atter indberettede til Hitler,
at vore forlængst iværksatte forberedelser ville være tilendebragt i slutningen af januar,
og det ville være det tidspunkt, da landgangsoperationerne burde udføres af de grunde,
jeg allerede har fremsat. Det er ganske forkert at antage, at jeg dengang nærede den ringeste
tvivl. Det viste sig senere, at det var rigtigt altsammen.

Sir David Maxwell-Fy/e: Nu må vi virkelig .. .
Raeder: Og senere viste det sig at være rigtigt altsammen.
Sir David Maxwell-Fy/e: Vi må prøve at trænge til bunds i denne sag. De har sagt

os, at admiral Assmann var en pålidelig officer og en dygtig marinehistoriker.
Raeder: Han er ikke nogen bedrager, men han udarbejdede dette dokument efter

alle mulige papirer, og jeg kan ikke tænke mig, hvordan han kan være kommet til den
udtalelse, for jeg har bestemt aldrig fremsat den.

Sir David Maxwell-Fy/e: Men den sidste halvdel af den, den anden sætning, er den
ikke rigtig? "Raeder foreslår en tysk aktion ved næste nymåne, den 7. april."

Det er rigtigt, det var dengang, da De faktisk startede invasionen, det var dengang ,
da Deres armada startede for at nå frem til den 9., ikke sandt?

Raeder: Jo naturligvis, jeg var stemt for at gennemføre landgangsoperationerne
i Norge så tidligt som muligt, når isforholdene havde bedret sig, således som vi tidligere
havde besluttet, og som Hitler havde givet ordre til. Det tager jeg det fulde ansvar for.
Det var der al mulig grund til.

Sir David Maxwell-Fy/e: Nå, jeg må igen afholde mig fra at diskutere med Dem,
men det ligger altså sådan, at De siger, at medens admiral Assmanns sidste sætning er
rigtig , er det ikke blot forkert, men helt ved siden af - altså det modsatte af sandheden 
når han siger, at "en britisk landgang i Norge anses ikke for overhængende". Det skal vi
lige se lidt nærmere på.

Raeder: J eg forelagde blot spørgsmålet om landgangen i Norge for Føreren udfra
den forudsætning, at disse oplysninger forelå og fortsat ville være til rådighed.
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Præsidenten: Sir David, hvad var det for et dokument af 26. marts 19401
Sir David Maxwell-Fy/e: Det var et uddrag af Assmanns dagbog, SOlll jeg har brugt

før, og jeg skal få et eksemplar udfærdiget og fremlagt til identifikation, men jeg har des
værre endnu ikke fået den skrevet af, hr. Præsident, men jeg skal nok sørge for, at det sker.

Raeder: Jeg vil sætte pris på, hvis De vil vise mig dokumentet. De har vist mig alle
de andre, men ikke dette, det som jeg bestrider.

Sir David Maxwell-Fy/e: Om forladelse, det er et uddrag, og det er så kort, at jeg
troede, at De ville gå med til at få indholdet refereret af mig, men det kunne aldrig falde
mig ind at foreholde Dem noget dokument.

Kan De se notatet af 26. marts:
"En britisk landgang i Norge anses ikke for overhængende. Raeder foreslår tysk
aktion ved næste nymåne, den 7. april, hvilket tiltrædes af Hitler. Yderligere diskus- .
sioner om mineudlægning ved Scapa før den tyske invasion i Norge. Hitler er enig
med Raeder og vil udstede instrukser i overensstemmelse hermed."
Raeder: Må jeg have lov til at vende tilbage til dette spørgsmål nu. Her står det, den

26. marts 1940. "En britisk besættelse af Norge var overhængende efter den russisk-finske
fredsslutning". Selve den russisk-finske affære bevirkede, at det for os blev særlig nød
vendigt at gennemføre en landgang, fordi der var fare for, at englænderne kunne tænkes
at besætte Norge uden blodsudgydelse under påskud af hjælp til Finland.

Så kommer vi til Førerens spørgsmål, om det kunne tænkes, at en britisk landgang
i Norge var overhængende. Man må tage hensyn til, at Assmann havde opsummeret alt
dette efter krigsdagbøger, og dette spørgsmål forklares derved, at Føreren ønskede at vide,
om situationen var undergået nogen forandring som følge af, at freden var underskrevet.
Det var den imidlertid ikke, eftersom vi faktisk vidste, at den engelske landgang ikke
skulle foretages for at hjælpe finnerne, men af andre årsager. Spørgsmålet var derfor den
gang, om en britisk landgang som følge af fredstraktaten var blevet særlig overhængende,
hvilket jeg besvarede med "nej'". Marinens øverstkommanderende foreslår tysk aktion
ved næste nymåne - Føreren tiltræder. Alt forblev som før bortset fra dette spørgsmål,
om vi på grund af fredstraktaten burde gå i land straks, og hertil svarede jeg "nej ". Det
er noget ganske andet end det, De har sagt.

Sir David Maxwell-Fy/e: Det, De læser op, er notatet for den 26. marts. Hvad
står der under den 26. marts? Vil De læse det op på tysk, så kan vi oversætte det.

Raeder: "En engelsk besættelse af Norge var overhængende, når den russisk-finske
fredstraktat blev underskrevet, men blev åbenbart udsat på grund af fredstraktaten.
Førerens spørgsmål, om en britisk landgang i Norge var overhængende på dette
tidspunkt, blev besvaret med nej af marinens øverstkommanderende . . . "
J a, men det betød ikke, at vi af den grund måtte opgive tanken.
"Marinens øverstkommanderende foreslår en tysk aktion ved næste nymåne. Begrun

delsen for vor landgang var den samme som før, men nu kunne englænderne ikke længere
benytte sig af, hvad der foregik i Finland"

Sir David Maxwell-Fy/e: Fredstraktaten kom, og krigen i Finland sluttede midt i
marts. Det stod ikke på dagsordenen dengang?

Raeder: Naturligvis var det ikke længere vigtigt for os, men vore årsager var de samme
som før.

Sir David Maxwell-Fy/e: Se engang, vil De se på dokument D-843. Det vil sige
GB-466. Det er en indberetning af 29. marts fra Deres diplomatiske repræsentant i Norge.
I slutningen af første afsnit ser De:

"Englænderne ønskede åbenbart ikke at tage ansvaret for en åben krænkelse af
Norges territorium og norske territorialfarvande uden grund og heller ikke for krigs
lignende operationer i disse farvande. "
Det er et citat fra den norske udenrigsminister. Derpå udtaler Deres diplomatiske

repræsentant:
"Fremtiden vil vise, om udenrigsminister Kohts synspunkter er helt rigtige. Som
jeg gentagne gange har fremhævet, ser det imidlertid afgjort ud til, at englænderne
ikke har i sinde at gå i land i Norge, men ønsker at forstyrre søfarten i norsk terri
torialfarvand, måske, som Koht mener, for at provokere Tyskland. Det kan natur-
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ligvis også tænkes, som jeg ligeledes har gjort opmærksom på, at englændernes
adfærd i sidste uge gradvist vil blive forstærket til en mere eller mindre regelmæssig
og stadigt stigende indblanding for at angribe vor malmfart udfor den norske
kyst."
Og dernæst det tredie afsnit:
,.Norges faste beslutning om at fastholde sin neutralitet og sikre, at Norges neutrali
tetsregler respekteres, kan betragtes som en kendsgerning."
Blev det meddelt Dem, at Deres diplomatiske repræsentant i Norge indberettede,

at englænderne ikke havde i sinde at gå i land!
Raeder: Ja, dr. Breuer, ministeren i Norge, havde en helt forkert opfattelse. Han

troede fuldt og fast på de forsikringer, som den norske udenrigsminister Koht afgav, uanset
at vor marineattache stadig indberettede, at Koht stod helt på englændernes side, og at man
ikke kunne fæste led til hans forsikringer. Samtidig blev der også fra Hagelin modtaget
oplysninger om, at nordmændene afgav papirforsikringer, men sagde selv, at de kun gjorde
dette som et skalkeskjul, og at de ville fortsætte samarbejdet med englænderne. Det står
i de dokumenter, vi har fremlagt.

Sir David Maxwell-Fy/e: Lad os se på et andet dokument. Se på dokument nr. D-844.
Det er, hvad Deres diplomatiske repræsentant i Sverige udtalte på samme tid. Det er
GB-467 og er fra Deres repræsentant i Sverige, og De vil bemærke, at han citerer den svenske
udenrigsminister Gunther. Først - cirka 10 linier nede lige efter navnet "Weizacker" 
står der:

"Den svenske regering havde overhovedet ingen grund til at tro på en umiddel
bart forestående aktion mod Skandinavien fra vestmagternes side. Tværtimod må
situationen anses for meget roligere efter alt, hvad der foreligger af officielle rapporter
og andre oplysninger."

Han udtaler derefter, at der ikke er udsigt til noget kup overfor Sveriges malm, og går
derpå over til Norge. Uden at være engelskvenlig troede Giinther heller ikke på nogen
britisk krigshandling over for Norge, men kunne naturligvis ikke udtale sig herom med så
stor sikkerhed som for Sveriges vedkommende. Den norske regering, med hvem han stod
i nær kontakt, var imidlertid af samme opfattelse. To afsnit længere nede står der:

"Gunther anmodede mig til slut om at indberette hans udtalelser til min regering
og gentog, at den svenske regering lagde den største vægt på, at den tyske regering
ikke fik et fejlagtigt indtryk af forhold, der kunne fremkalde muligheden af - han
ville overhovedet ikke tale om nødvendighed - særlige tyske forholdsregler overfor
Skandinavien."

Derpå siger han i sidste afsnit, at den svenske udenrigsminister sandsynligvis havde hørt
om de tyske forberedelser.

Så beder jeg Dem se på dokument D-845. - Det er bilag GB-468 - det er næste
dag fra Deres diplomatiske repræsentant i Stockholm:

,,1 svenske regeringskredse og blandt det svenske militær næres alvorlig ængstelse
angående eventuelle tyske militære præventive foranstaltninger i Skandinavien
overfor den af vestmagterne adviserede intensivering af krigsførelsen. Svenske og
norske militære myndigheder og regeringskredse anser det for usandsynligt, at der
fra vestmagternes side vil blive iværksat militære foranstaltninger overfor Skan
dinavien. Vestmagterne har udsendt pressemeddelser herom som et forsøg på at
provokere Tyskland."
Det er fra Deres militærattache i Stockholm. Fik De noget at vide om disse rappor

ter fra Stockholm1 Fik De noget at vide om det1
Raeder: Jeg antager, at Føreren fortalte mig det, Men vi havde ingen grund til at

fæste lid til disse forsikringer, eftersom Sverige ganske naturligt var stærkt interesseret i,
at vi ikke gik mod Norge, fordi Sverige mente, at vi derved ville blive i stand til at udøve
et tryk også overfor Sverige. Ifølge de oplysninger, vi senere modtog, var det det, englæn
derne ønskede. Vor minister var helt forkert underrettet og følgelig fortalte vi ham ikke
noget, fordi man vidste, at han var på linie med udenrigsminister Koht. De oplysninger,
vi havde, var så klare, så hyppige og utvetydige, at vi med ren samvittighed kunne gennem-
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føre vor landgang, og dette viste sig senere at være tilfældet. Det tjener derfor ikke noget
formål at diskutere om englændernes ordre til landgang i Norge - det var Trondheim,
Stavanger samt Kristianssand, tror jeg -, om denne ordre var blevet afgivet den 5. april.
Den 7. april- natten mellem den 7. og 8. april- udlagde britiske skibe miner i norske far
vande, hvilket englænderne rapporterede i en radiomeddelelse. Den 7. blev der udskibet
tropper i krydsere, hvis navne jeg ikke husker. Dette skete faktisk, og det var min opfattelse
og ikke hr . Breuers, der var rigtig, og han blev straks efter afskediget, fordi han ikke duede.
Vi gennemførte derpå landgangsoperationerne på grundlag af ganske positive oplysninger,
som vi kunne bevise i alle enkeltheder. Sveriges handling er fuldtud forståelig .

Sir David Maxwell-Fy/e: Jeg vil ikke diskutere med Dem, selvom De burde vide
- og det tror jeg, at De gør -, at der overhovedet ikke eksisterede nogen engelsk invasions 
ordre. Der fandtes en ordre til mineudlægning, men De valgte, som jeg har sagt, denne
fremgangsmåde, skønt De udmærket vidste, at der ikke forestod nogen britisk invasion
og i modstrid med Deres egen chef for operationerne, kommandør Fricke, og ligeledes i
modstrid med alle oplysninger fra Deres diplomatiske repræsentanter i Norge.

Nu vil jeg gå over til et andet punkt angående Norge, og så er jeg færdig med dette
spørgsmål. De fortalte retten, at De som en krigslist brugte fjendens flag, hvilket efter
Deres opfattelse var tilladt, når blot De ophørte dermed, før De kom i kamp. Kan De huske,
at De sagde det?

Raeder: J eg forstod Dem ikke.
Sir David ~lI1axwell-Fy/e: Kan De huske, at De den formiddag fortalte retten, at

anvendelsen af fjendens flag var en tilladt krigslist, når blot man ophørte dermed, før man
kom i kamp. Kan De huske, at De sagde det?

Raeder: Ja, naturligvis, det er et princip, som er absolut anerkendt i søkrigsførelse,
at man må hejse sit eget flag i samme øjeblik, man åbner ild.

Sir David Maxwell-Fy/e: Står De og siger til retten, at der er en anerkendt frem
gangsmåde i søkrigsførelse at benytte et andet lands flag under et angreb på et neutralt
land - et angreb mod et neutralt land uden varsel. De var ikke i krig med Norge, og der
var ingen grund til nogen list. Der var fred mellem Dem og Norge. Er det det, De mener?

Raeder: Det, det drejede sig om, var, at vi strøg flaget og hejste det tyske flag,
hvis vi stødte på englænderne. Vi ønskede ikke at kæmpe med nordmændene. Der står
her et eller andet sted, at der først og fremmest tilsigtedes en fredelig besættelse.

Sir David Maxwell-Fy/e: Kan De nævne mig noget fortilfælde, hvor selv den tyske
marine nogensinde før denne operation har angrebet et neutralt land, med hvilket det
opretholdt fredelige forbindelser under anvendelse af fjendens flag. Sig mig, hvornår De
har gjort det tidligere.

Raeder: Jeg ved ikke, om nogen anden marine har gjort det. Det kan jeg ikke sige
Dem. J eg har .. .

Sir David Maxwell-Fy/e: De kan tage en hvilken som helst anden marine. Jeg spør
ger endog ... Har De nogensinde gjort det?

Raeder: Nej, det har vi ikke, og bortset herfra gjorde vi det ikke, eftersom vi den
8. april, som De ved fra vor krigsdagbog, gav radiotelegrafisk ordre til, at det ikke måtte ske.

Det er altså ganske unyttigt at drøfte her, hvad der kunne have været gjort, når
det ikke er sket. -

Sir David Maxwell-Fy/e: Jeg ønskede at klarlægge Deres synspunkter med hensyn
til, hvad der er tilladt i søkrigsførelse ...
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153.

Uddrag af referatet af afhøringen af admiral E. Schulte-Miinting for den
internationale militærdomstol i Niirnberg.

22. maj 1946.

Afhoringen el' foretaget af storadmiral Raeders forsvarer, dr. W. Sieme1'8•

. . . Dr. Siemers: Jeg vil nu gå over til at tale om Norge. Hvad var grunden til,
at Raeder i september og oktober 1939 overvejede en eventuel besættelse af Norge!
Schulte-Monting: Det var, at der fra forskellige sider blev modtaget indberetninger, der
gik ud på, at de allierede nærede planer om at besætte Norge. Disse rapporter stammede
fra følgende kilder : For det første fra chefen for vor hemmelige efterretningstjeneste,
admiral Canaris. En gang om ugen aflagde han i min nærværelse rapport til Raeder om
de indgåede efterretninger. For det andet indløb der rapporter fra vor marineattache i
Oslo, korvetkaptajn Schreiber, hvoraf det fremgik, at rygterne om, at de allierede havde
i sinde at drage Skandinavien ind i krigen, tiltog, således at den svenske malmeksport
til Tyskland eventuelt kunne bringes til ophør .

Vi anså ikke disse indberetninger eller rygter for helt usandsynlige, eftersom der
fra sidste verdenskrig foreligger dokumentariske beviser for, at Churchill dengang alvorligt
havde overvejet at besætte Norge.

Dr. Siemers: Var der endnu en kilde til sådanne indberetninger!
Schulte-Monting: Admiral Carls, der var øverstkommanderende for Gruppe Nord,

havde modtaget lignende rapporter, som han meddelte videre skriftligt og mundtligt.
Dr. Siemers: Er der nogen detailler fra disse rapporter, som De kan huske og gen

give i korthed!
Schulte-Monting : Der indløb rapporter gående ud på, at britisk flyvepersonel op

holdt sig i Oslo forklædt som civilister og rapporter om allierede officerer, der foretog op
målinger af norske broer, viadukter og tunneller hele vejen til den svenske grænse, hvilket
fortolkedes på den måde, at de havde i sinde at benytte svært materiel og udrustning.
Sidst men ikke mindst kom der oplysninger om, at svenske tropper blev hemmeligt mo
biliseret på grund af den påståede fare for malmområderne.

Dr. Siemers : Hvilken fare skulle det medføre for Tyskland1
Schulte-Monting: Hvis Norge var blevet besat, ville krigsførelsen i Nordsøen fak

tisk være blevet næsten umuliggjort og ville have mødt store vanskeligheder i Østersøen,
ligesom malmimporten højst sandsynligt ville være blevet bragt til ophør. Nordtyskland
og de østlige områder ville være blevet udsat for en frygtelig fare for luftangreb. Nord
søen og Østersøen ville i det lange løb være blevet fuldstændig spærret, hvilket til sidst
ville have medført, at vi tabte krigen fuldstændigt.

Dr. Siemers: Hvad foretog admiral Raeder sig på grundlag af disse overvejelser!
Schulte-Monting: Han gjorde i en indberetning Hitler bekendt med sine bekym-

ringer og henledte hans opmærksomhed på farerne.
Dr. Siemers : Hvornår blev denne rapport udarbejdet!
Schulte-Monting: Såvidt jeg husker i efteråret 1939.
Præsidenten: Dr. Siemers, vil De være så venlig indtil pausen at gå meget langsomt

frem, idet strømmen til de elektriske optagelsesapparater er afbrudt. Vi er derfor alene
henvist til det stenografiske referat, der ikke kan afkontroleres med den elektriske op
tagelse. Forstår De, hvad jeg siger! Jeg vil gerne have, at De går langsommere frem end
sædvanligt.

Dr. Siemers: Hvornår fandt den konference sted mellem Hitler og Raeder, hvor
Raeder for første gang gjorde opmærksom på disse farer!

Schulte-Monting: I oktober 1939.
75
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Dr. Siemers: Ifølge krigsdagbogen fandt det pågældende møde sted den 10. oktober,
men det kan De naturligvis ikke huske på stående fod. Det er sandsynligvis det møde,
De mener.

Schulte-1J1onting: Ja.
Dr. Siemers: Traf Hitler nogen endelig beslutning på grundlag af dette møde!
Schulte-1J1onting: Nej, på ingen måde.
Dr. Siemers: Blev dette emne drøftet til stadighed mellem Hitler og Raeder?
Schulte-1J1onting: Nej. Jeg tror ikke, at der i tiden indtil årets udgang blev holdt

flere møder om disse anliggender. Sagen blev først taget op igen, da de rapporter, jeg om
talte før, begyndte at indløbe i stigende antal.

Dr. Siemers: Ved De, at Quisling kom til Berlin i december 1939 og også talte med
Raeder!

Schulte-1J1onting: Ja det ved jeg, og jeg deltog i det pågældende møde.
Dr. Siemers: Hvad fortalte Quisling Raederj
Schulte-1J1onting: Quisling kom efter henstilling fra Rosenberg og sagde, at han

havde vigtige militære og politiske oplysninger. Stort set bekræftede han, hvad vi vidste
i forvejen.

Dr. Siemers : Talte de kun om disse militære farer ved det pågældende møde]
Schulte-1J1onting: Der taltes udelukkende om disse ting; mødet var meget kort.
Dr, Siemers: Der blev ikke drøftet politiske spørgsmål]
Schulte-1J1onting: Nej, overhovedet ikke.
Dr. Siemers: Ved De, hvornår Raeder traf Quisling første gang1
Schulte-Monting: Ved dette møde.
Dr. Siemers: Havde Raeder på daværende tidspunkt nogen nærmere forbindelse

med Rosenbergj
Schulte-1J16nting: Nej, han kendte ham kun overfladisk, idet han blot havde truffet

ham nogle få gange.
Dr, Siemers: Havde Rosenberg tidligere fortalt Raeder om forholdet mellem Rosen

berg og Quisling1
Schulte-1J1onting: Nej, ikke såvidt jeg ved.
Dr. Siemers: Hvad foretog Raeder sig, da Quisling bekræftede de indberetninger,

der var indgået fra Canaris og andre kilder?
Schulte-1J1onting: Da de ting, hvorom vi nærede mistanke, blev bekræftet fra Norge,

anså han det for så alvorligt, at han straks gik til Hitler.
Dr. Siemers: Ved De også, hvad han foreslog Hitler!
Schulte-Monting: Hitler ville selv tale med Quisling.
Dr. Siemers: Og det gjorde han så1
Schulte-Monting: Ja.
Dr. Siemers: Blev der på dette tidspunkt truffet nogen endelig beslutning angående

Norge, altså i december 19391
Schulte-Monting: Nej, Hitler gav ordre til, at der som modforanstaltning skulle

iværksættes teoretiske forberedelser til en tysk landgang i Norge. Den endelige ordre blev,
såvidt jeg ved, først udstedt i marts.

Dr. Sierners: Var landgangen i Norge et foretagende, som De og Raeder anså for
risikabelt, eller blev det regnet for absolut ufarligt!

Schulte-Monting: Nej, Raeder og officererne fra marinens operationsstab samt
de befalingshavende ved fronterne anså dette foretagende for at være overordentlig far
ligt. Må jeg have lov at minde Dem om Ohurchills tale i Underhuset, hvor han på fore
spørgsel erklærede, at han ikke troede, at den tyske marine ville løbe en sådan risiko stillet
overfor den britiske flåde.

Dr. Siemers: Ved De, hvornår omtrent Churchill fremsatte denne udtalelse?
Schulte-1J1onting: Jeg tror, det var mellem den 7. og 9. april.
t». Siemers: 19401
Schulte-Monting: Ja, 1940.
Dr, Siemers: Hvorledes vurderede De risikoen for tab i marinens operationsstab?
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Schulte-Monting: Raeder havde overfor Hitler forklaret, at han måtte regne med
muligheden af at miste hele flåden, og at han, såfremt operationerne blev heldigt gennemført,
måtte regne med et tab på cirka 30 pct. af de indsatte styrker.

Dr. Siemers: Hvor store var så tabene?
Schulte-Monting: Cirka 30 pct.
Dr. Siemers: Var Raeder fra første begyndelse stemt for at iværksætte denne ope

ration, selvom hele flåden kunne gå tabt~

Schulte-Monting: Nej, han mente, at en neutral holdning fra Norges side var langt
bedre for os end denne risiko.

Dr. Siemers: Anklagen har påstået, at Raeder og marinens operationsstab anbe
falede Norges besættelse af erobringslyst og for at vinde hæder. Hvad siger De til det?

Schulte-Monting: Ønsket om at vinde hæder lå ikke i Raeders karakter. De planer,
der kom fra hans skrivebord, var nok karakteriserede af vovemod, men også af grundig
tilrettelæggelse. Man kan ikke udarbejde planer indtil de mindste enkeltheder for en
distance, der fra de tyske havne til Narvik svarer omtrent til afstanden fra Niirnberg til
Madrid, og man sætter ikke flåden ind i en kamp mod en overlegen britisk flåde for hæderens
skyld. Raeder sagde til marinens operationsstab og frontcheferne, at nødvendigheden tvang
ham til at udføre denne operation på tværs af alle krigskunstens regler.

Dr. Siemers: Hvornår fandt den faktiske udarbejdelse af den militære operation
sted i marinens operationsetabj

Schulte-Monting: I februar 1940.
Dr. Siemers: Modtog De i perioden december 1939-marts 1940 stadig rapporter

fra de kilder, De omtalte!
Sch~tlte-]JtIonting: Ja.
Dr. Siemers: Indeholdt disse senere indberetninger en klarere angivelse af stedet for

landgangsoperationerne, eller så De ikke disse enkeltheder!
Schulte-Monting: Ja, de omfattede områderne fra Narvik via Bergen til Trondheim,

fra Bergen til Oslo.
Dr. Siemers: Fremsatte Raeder - nej undskyld, jeg vil stille dette spørgsmål på

en anden måde: På hvilket grundlag fremstillede Raeder forholdet mellem Tyskland og
Norge overfor Hitled

Schulte-Monting: Det vil jeg gerne ...
Dr. Siemers: Undskyld, jeg mener i perioden, efter at operationen var gennemført,

og Tyskland havde besat Norge.
Schulte-Monting: Når Raeder talte med Hitler, gik han ind for en fredspolitik, og

han foreslog flere gange, at man skulle søge at slutte fred med Norge. I denne henseende
var han på linie med den tyske øverstkommanderende i Norge, generaladmiral Bohm.
Terboven, der stod for det politiske styre, delte ikke denne anskuelse.

Dr. Siemers: Forekom der alvorlige uoverensstemmelser på dette område mellem
Terboven og hans civiladministration på den ene side og Raeder, Bohm og hans medar
bejder, korvetkaptajn Schreiber på den anden side!

Schulte-Monting: Ja, der var alvorlige uoverensstemmelser og stridigheder, der
blev udkæmpet i alle instanser helt op til Hitler. Hitler sagde dengang til Raeder, at han
ikke kunne slutte fred med Norge på grund af Frankrig ...
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154.

Uddrag af referatet af afhøringen af general Jodl for den internationale
militærdomstol i Niirnberg.

5. juni 1946.

Afhoringen er foretaget af general Jodls forsvarer, proCessor Franz Exner.

.. . Dr. Eæner: Hvornår hørte De første gang om en plan til en eventuel besættelse
af Norge?

Jodl: Jeg tror, at Føreren talte med mig om det første gang midt i november 1939.
Det var i hvert fald temmelig lang tid, efter at storadmiral Raeder først havde talt med
Føreren om det. Ved det første møde, som jeg mener fandt sted den 10. oktober, havde jeg
ikke erfaret noget om det, og Føreren meddelte mig heller ikke noget. Han talte imidlertid
med mig om det midt i november. Enkelthederne erfarede jeg først, da marinens øverst
kommanderende aflagde mundtlig beretning den 12. november, hvor jeg var tilstede.

Dr. Eamer: Jeg vil gerne i denne forbindelse henlede Deres opmærksomhed på do
kument C-64 bilag GB-86, der findes på pag. 46 i dokumentsamlingen, men jeg behøver
ikke at læse det op. Det er første bind pag. 46. Var det Førerens synspunkt?

Jodl: På det pågældende tidspunkt var Førerens almindelige indstilling, som forre
sten forefindes skriftligt: "Jeg er ikke på nogen måde interesseret i en udvidelse af krigs
skuepladserne, men hvis der virkelig er fare for, at Norge kan blive besat af England, er
forholdet et ganske andet."

Dr. Exner: Blev der givet ordre til noget dengang?
Jodl : Der blev overhovedet ikke givet ordre til noget som helst dengang. Han in

struerede mig blot om at tænke over sagen i al almindelighed. Det fremgår af dokumenterne,
at forberedelserne blev påbegyndt den 27. januar 1940.

Dr. Eamer: Det fremgår af dokument C-63, bilag GB-87, hr. præsident.
Var det Deres opfattelse dengang, at de forsikringer, Hitler afgav i september og

oktober 1939 om, at den norske neutralitet ville blive respekteret, blev afgivet for at lulle
Norge ind i en følelse af sikkerhed, således som anklagen har påstået?

Jodl: Denne beskyldning kan bestemt tilbagevises ved hjælp af nogle få kends
gerninger, som jeg skal give Dem. Disse politiske forsikringer blev afgivet af Føreren 
eller rigsregeringen, det ved jeg ikke - den 2. september og 6. oktober. Den 9. oktober
læste og underskrev Føreren det berømte memorandum, der betegnes som dokument
L-52. Jeg ved ikke, om retten er klar over, at det er et memorandum, som Føreren selv
har skrevet.

Dr. Eæner: Det er dokument L-52, bilag USA-540. Det står på pag. 48 i første bind
af min dokumentsamling.

Hvem blev dette memorandum udfærdiget til?
Jodl: J eg tror, det fremgår af dokumentet, at det blev sendt til de tre øverstkomman

derende og til chefen for værnemagtens overkommando. Hvert ord i det er dikteret af Fø
reren personligt, det blev udarbejdet i løbet af 2 nætter.

Dr. Eæner: Jeg læser det andet afsnit, pag. 48 i min dokumentsamling:
"De nordiske stater:
Såfremt der ikke indtræffer ganske uforudsete omstændigheder, regnes der også
fremtidig med disses neutralitet. Selvom krigen skulle blive af lang varighed, regnes
det fortsat for muligt at opretholde den tyske samhandel med disse lande. "
Jodl: Det er ganske udelukket, at Føreren i dette strengt fortrolige dokument kan

have fremsat andet end sine sande hensigter på det daværende tidspunkt. Det er imidlertid
så meget desto lettere at forstå, som det først var den følgende dag, altså den 10. oktober,
at storadmiral Raeder første gang omtalte disse bekymringer til Føreren.
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Dr. Eæner: Var besættelsen af Norge en meget alvorlig beslutning for ledelsen?
Jodl: Det var en beslutning af allerstørste rækkevidde. I korthed kan man sige,

at den betød, at hele den tyske flåde blev sat på spil. Vi måtte forsvare en kyststrækning
på over 3000 km., hvilket ville medføre, at næsten 300 000 mand måtte ligge ledige der. Det
er grunden til, at beslutningen forudsatte absolut pålidelige oplysninger om, at der virkelig
var fare for Norge. Det er grunden til, at der ikke blev fastsat nogen bestemt dato for
denne operation "Weseriibung" og til , at jeg senere foreslog, at styrkerne til den norske
operation i givet fald skulle holdes fuldstændig adskilt fra styrkerne til angrebet i vest.

Dr. Eæner: Hvad var grunden til, at besættelsen måtte forberedes i alle enkeltheder?
Jodl: Det fremgår ganske klart og åbent af instruksen af 1. marts 1940, doku-

ment C-I74.
Dr. E xner: Det er bilag GB-S9.
Jodl: J a, vi måtte være forberedt på enhver eventualitet.
Præsidenten: Er det 174-PS eller hvad?
Dr, Eamer: Det foreligger ikke på tryk i min dokumentsamling. Det refererer til et

dokument, som den britiske anklager har fremlagt under bilag GB-S9.
Præsidenten: Men 174 må da betyde et eller andet, ikke?
Der stod dog dokument 174.
Dr. Eæner: C-I74.
Mr. Roberts: Det er C-175, hr. præsident.
Præsidenten: C-175, javel.
Mr. Roberts: Og det blev fremlagt af Mr. Elwyn Jones i dokumentsamling 3.
Præsidenten: Ja.
Dr. Eæner: De skriver i Deres dagbog, at Føreren søgte en begrundelse. Betyd

ningen heraf er allerede forklaret her, men De må selv bedst vide, hvad meningen er, efter
som De selv har skrevet det. Hvad betyder det?

Jodl: Dengang jeg skrev dette, ikke i min dagbog, men i min lille notesbog sagde
Føreren: "Hvis en sådan beslutning skal iværksættes, må jeg have absolut pålidelige op
lysninger, hvormed jeg kan retfærdiggøre den i verdens øjne og bevise, at den var nød
vendig. Jeg ved det ikke, jeg har kun fra Quisling, at . .. . " Det er grunden til, at han
dengang gjorde sig særlige anstrengelser for at få den hemmelige efterretningstjeneste til
at fremskaffe endnu mere præcise oplysninger til Føreren om de mange rapporter, vi modtog.

Dr. Eæner: Storadmiral Raeder har forklaret de kendsgerninger, hvoraf Englands
planer kunne udledes. Har de nogen tilføjelse hertil, eller er spørgsmålet besvaret?

Jodl: I det store og hele har storadmiral Raeder allerede fremlagt alle oplysningerne;
men der er dog en enkelt ting, jeg kan huske, og som også findes i min lille notesbog, nemlig
at der i den franske presse ganske åbenlyst blev udøvet et særligt pres, for at Tyskland
under alle omstændigheder skulle afskæres fra svenske malmtilførsler. Så fulgte mine
udlægningen i de norske territorialfarvande samt Altmark-sagen, der ifølge min under
søgelse af international ret var et flagrant brud på overenskomsten vedrørende neutrale
staters rettigheder og pligter i søkrigsførelse og artikel I og II.

Dr. Eæner: Angående de første 2 punkter, som vidnet omtalte, henleder jeg opmærk
somheden på dokumnet lS09·PS i hans dagbog, bilag GB-SS, pag. 53 i første bind af min
dokumentsamling. Under den 10. marts findes der i dagbogen et notat:
- "Efterretningerne om de finsk-russiske forhandlinger er meget tilfredsstillende

fra et politisk synspunkt. Den franske presse raser over det, fordi den anser det for
nødvendigt at afskære Tyskland fra den svenske malm."
Under den 25. marts står der endvidere:
"Englænderne er begyndt at forulempe eller beskyde vore handelsskibe i dansk og
norsk territorialfarvand."
Hvad gav anledning til , at der blev truffet beslutning om angrebet?
Jodl: Føreren traf den endelige beslutning den 2. april på grundlag af to meddelelser.

For det første indberetninger fra marinen angående gentagen beskydning af handelsskibe
såvel i norsk som i dansk territorialfarvand. For det andet en indberetning fra Canaris
om, at engelske tropper og transportskibe lå i beredskab på den nordlige del af Englands
østkyst.
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Dr. Eæner: Hvilke følger ville det have haft for Tyskland, hvis englænderne var
kommet først!

Jodl: Jeg henviser i denne forbindelse til storadmiral Raeders vidneudsagn og kan
kun tilføje, at når Norge først var på britiske hænder, ville krigen være halvvejs tabt for os.
Strategisk ville vi være blevet omringet på den nordlige flanke, hvilket vi på grund af vor
svage flåde ville være afskåret fra nogensinde at genoprette.

Dr. Exner: Forelå der senere uomtvisteligt bevis for, at der virkelig eksisterede en
engelsk plan1

Jodl: Vi erobrede samtlige dokumenter fra den britiske brigade, der blev landsat
i Namsos og andre steder. Vi overrumplede og tog den engelske krigskorrespondent Romilly
til fange i Narvik, hvor han ventede alt andet end ankomsten af tyske krigsskibe, da han
ellers let ville have kunnet undgå at blive taget til fange . Da han blev spurgt om, hvad han
havde tænkt sig at berette om krigen i det fredelige Narvik, kunne han overhovedet ikke
give nogen forklaring. Senere erobrede vi alle den franske generalstabs dokumenter, hvoraf
en del allerede er forelagt af admiral Raeders forsvarer. Det var højst interessant og over
ordentlig lærerigt for mig at se de dagbøger, som de britiske officerer og enkelte under
officerer, som vi tog til fange i Norge, havde på sig. De beviste i det mindste, at alle disse
tropper allerede havde været indskibet og var blevet sat i land igen på et tidspunkt, da den
tyske flåde var på vej mod Norge.

Dr. Exner: Jeg vil gerne vende tilbage til to notater i dagbogen, pag. 54, første bind
i min dokumentsamling, notaterne af 24. og 26. april, hvor der står:

"Major Soltmann aflægger beretning om forhøret over englænderne og fremlægger
yderligere dokumenter, herunder den hemmelige hærliste. De første fanger ankom til
Berlin ved middagstid. De bliver udspurgt på Alexanderkasernen og bekræfter
ordrernes ægthed. Hele materialet oversendes til udenrigsministeriet."
Til slut henleder jeg 'endvidere opmærksomheden på Soltmanns udspørgeise. Det

er dokument AJ, nr. 4, bilag Jodl-57 , som jeg nu fremlægger; pag. 173 i andet bind ;
jeg behøver ikke at læse det op, men gør Dem blot opmærksom på Soltmanns svar på
4. og 5. spørgsmål.

Og nu til afslutning et sidste spørgsmål om den norske affære. Den engelske repræ
sentant for anklagen udtalte, at dette viser, hvor hæderlige de soldater var, som angreb
Norge og derpa benyttede sig af løgne og udflugter. Hvad siger De til det?

Jodl: Anklagen har dermed lagt et rent operationsmæssigt spørgsmål op i et plan,
hvor det drejer sig om soldatermæssig eller menneskelig ære. Dette har hidtil aldrig været
skik her i verden. J eg kan kun sige, at jeg hverken har angrebet nordmænd eller taget min
tilflugt til løgne eller udflugter. Men jeg har gjort det, at jeg satte al min kraft ind på en hel
dig gennemførelse af en operation, som jeg anså for absolut nødvendig for at komme en
lignende engelsk aktion i forkøbet. Hvis arkivernes segl nogensinde brydes, vil de klart vise
rigtigheden af min holdning. Men selvom den skulle være forkert, kan hæderligheden i min
egen subjektive opfattelse på det pågældende tidspuukt ikke af den grund ændres på nogen
måde.

155.
Uddrag af referatet af afhøringen af general Jodl for den internationale

militærdomstol i Niirnberg.

6. juni 1946.

Afhøringen er foretaget af det britiske medlem af anklagemyndigheden, G. D. Roberts•

. . .Mr. Roberts: Jeg vil nu forlade dette emne og gå over til de forskellige felttog i
vest. Med hensyn til Norge vidste De naturligvis, at Deres land gentagne gange havde af
givet højtidelige forsikringer om at respektere Norges og Danmarks integritet, ikke sandtj
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Jodl: J eg sagde i går angående de to erklæringer af ... .
Mr. Roberts: Vær så venlig at besvare mit spørgsmål, det er ganske simpelt.
Jodl: Ja, jeg mener, at jeg erindrede det på daværende tidspunkt. Det er jeg sikker på.
Mr. Roberts: Udmærket, og vi ved, at der ved krigen begyndelse blev afgivet en

forsikring til beroligelse af alle disse neutrale stater i vest, og at der blev afgivet en ny for
sikring den 6. oktober, og De har sagt, at Hitler i november besluttede at invadere Dan
mark og Norge ~

. Jodl: Ja, det har jeg forklaret udførligt i går .
M. Roberts: Det ved jeg godt. Vær så god at lade være med at sige det hele tiden;

jeg er nødt til at gennemgå det samme materiale fra den anden synsvinkel, forstår De.
"Norge", som De sagde i Deres tale - jeg citerer efter pag. 291 i dokumentsamling nr. 7
- De må hellere give ham den - pag. 11 i Deres notater . . ..

(Vender sig mod retten): Det står midt på siden, hr. præsident, under § 8.
"I mellemtiden stod vi overfor et nyt og brændende problem, nemlig Danmarks og
Norges besættelse.. ... For det første var der fare for, at England ville sætte sig i
besiddelse af Skandinavien og derved foruden at opnå en strategisk indkredsning
fra nord tillige standse jern- og nikkelimporten, der var af så stor krigsvigtig betyd
ning for os. For det andet var det i bevidstheden om vore egne maritime nødvendig-
heder" - "Notwendigkeiten" - hedder det ikke det - "Notwendigkeiten" .
Hr. præsident, det skal være "nødvendig" (necessary) og ikke "tvingende nødvendig".
På tysk står der "erfarderten" -
" .... der gjorde det nødvendigt for os at sikre os fri adgang til Atlanterhavet ved
en række luft- og flådestøttepunkter" .
(Vender sig mod anklagede): De ønskede altså luft- og ubådsbaser. ikke sandt!
Jodl: Militært var de af ganske overordentlig stor betydning for os, det er der ikke

tvivl om, men forudsætningerne for at sætte sig i besiddelse af dem, det var det, vore rap
porter gik ud på, truslen mod Norge.

Mr. Roberts: Det, jeg ønsker at fastslå overfor Dem, er, at De i dette tilfælde som i
Holland, Belgien og Luxembourg simpelthen greb til et påskud. De mente, at England
eventuelt ville foretage sig et eller andet, selvom det ikke havde været tilfældet i flere
måneder, og så brød De Norges neutralitet på det tidspunkt, der passede Dem selv,
ikke sandt!

Jodl : For at besvare dette spørgsmål med ja eller nej måtte man foretage et sær
deles grundigt studium af samtlige historiske dokumenter såvel hos os som på den anden
side. Først da kan man sige, om det er rigtigt eller ej. Før dette er sket, kan der kun gives
udtryk for en subjektiv opfattelse. Min opfattelse falder ikke sammen med Deres.

Mr. Roberts: Jeg må gøre Dem opmærksom på, at det hver gang var Tyskland, der
krænkede neutraliteten, og ikke de allierede.

Jodl: For Norges vedkommende gjorde englænderne det første gang i Altmark-sagen,
ved udlægning af miner, og da de åbnede ild mod tyske skibe i norsk territorialfarvand.
Dette er ubestrideligt bevist. Det kan der ikke være tvivlom.

Mr. Roberts: "Altmark" var, som De udmærket ved, ikke nogen besættelse, men
kun en handling, der blev iværksat af den britiske flåde for at fjerne engelske fanger fra
et tysk fangeskib. Deres flåde ville formentlig have gjort det samme, hvis den havde haft
en chance. Det kan ikke nytte noget at tale om "Altrnark" . Det var aldeles ikke nogen
besættelse.

Jodl: Men det var en krænkelse af international ret i forhold til norsk suverænitet.
De kunne kun rette en henstilling til Norge om at gøre det, men selv havde De ikke no
gen beføjelse til at gennemføre en kamphandling i norske farvande. Jeg kender bestem
melserne i denne forbindelse ganske nøje.

Mr. Roberts: M hvilken grund skulle De bryde Deres ord overfor Norge og forårsage
uendelige lidelser og elendighed for Norges befolkning, fordi englænderne gik ind i terri
torialfarvandet og tog nogle få hundrede fanger med sig ud. Hvilken logik er der i det!
Hvorfor skulle nordmændene undgælde for det?

Jodl: De citerer blot et enkelt lille eksempel fra det umådelig realistiske billede af
Englands besættelse, men dem findes der i hundredvis af.
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lvI,'. Roberts: Det er det eksempel, som De selv citerede. Det var ikke mig, der ci
terede det.

Jodl: Jeg kan kun sige, at vi havde den bestemte subjektive opfattelse, at vi i sidste
øjeblik gennemførte et foretagende, som britiske tropper allerede var iudskibet for. Hvis
De kan bevise, at det ikke er sandt, vil jeg være Dem meget taknemlig.

Mr, Roberts: Nu skal jeg vise Dem det eneste udefra stammende bevismateriale,
som De har fremført herom. Det blev kun læst temmelig hastigt op i går - og med rette.

(Vender sig mod retten). Hr. præsident, det findes i Jodls dokumentsamling II pag.
174. Ja, hr. præsident, det begynder på side 174, øverst til venstre. På side 174 står der, at
Albrecht Soltmann, som var ekspert, foretog en bedømmelse af den britiske landgangsbriga
des arkiv og undersøgte dagbøgerne. Det står på den anden side, nederst på side 175 står der:

"Fangernes papirer og udtalelser viste, at de britiske invasionstropper var blevet
indskibet på destroyere kort tid før vor landgang i Norge. Den næste dag blev de sat
i land igen og opholdt sig i nærheden af indskibningshavnen. Efter den tyske inva
sion i Norge blev de derpå indskibet for anden gang og transporteret til Norge.
Der kunne ikke af papirerne eller af fangernes udtalelser fastslås noget om, hvad
englænderne havde i sinde, da de indskibede deres tropper før vor landgang. Om
det var englændernes hensigt at besætte Norge før vor invasion, kunne man på da
værende tidspunkt kun gisne om, da fangerne ikke fremkom med bestemte ud
talelser i så henseende. Disse gisninger er baseret på de pågældende britiske troppers
specielle udrustning. Såvidt jeg kunne bedømme fangernes udtalelser og papirer,
indeholdt de ikke noget bevis for de engelske planer med hensyn til Norge."
Og her er det næste spørgsmål:
"Viser ikke alle fangernes papirer og udtalelser, at vi lige nåede at komme englæn
derne i forkøbet med den norske besættelse?" "Svar: Jo, fangernes papirer og ud
talelser kunne nok fortolkes på den måde, at vi med vor invasion lige nåede at komme
englænderne i forkøbet; men om man anså dette for afgørende bevismateriale, kan
jeg ikke afgøre."
Så findes der en omtale af de franske dokumenter, der blev erobret i et jernbanetog.

Vidnet kender ikke noget til disse.
(Vender sig mod vidnet): Synes De ikke, at det er temmelig dårligt bevismateriale

som grundlag for en invasion i Norge på trods af alle traktater og forsikringer.
Jodl: Det er jeg ganske enig med Dem i, De har ganske ret; men det er kun fordi

Soltmann ikke var ekspert på dette område. Han var ikke engang generalstabsofficer.
Det havde jeg glemt. Vi har yderligere og helt anderledes bevismateriale, som jeg dengang
havde liggende foran mig på mit skrivebord, nemlig alle de instrukser, som den engelske
landgangsbrigade medførte. Disse akter bekræftede i fuldt mål vore antagelser.

111r. Roberts: En invasion uden varsel eller krigserklæring.
Jodl : Det er et politisk spørgsmål.
ll1.r. Roberts: De fortalte retten i går, hvor nøjeregnende De var med international

ret, og hvor ivrig De var for, at den internationale ret skulle overholdes. De vidste dog, at
det var i strid med international ret, ikke sandt?

Joell: Disse anliggender stod der ikke noget om i vore regulativer, men kun i de
bestemmelser, der angik værnemagten. Om dette skulle opfattes som en angrebskrig eller
ej, fremgik ikke af noget regulativ. Vi holdt os blot til Genfer-Konventionen og Haager
Landkrigsreglerne.

Mr. Roberts: Hvis en hæderlig tysker afgiver sit ord, holder han det også, ikke sandt?
Han vil ikke bryde sit ord uden at erklære, at han vil fragå det; vil en hæderlig tysker
gøre det?

Jodl: Det forekommer mig at være en almindelig fremgangsmåde, som overholdes
overalt i verden, hvor mennesker arbejder sammen, men ikke når det drejer sig om politik.

111r. Roberts: Hvis det er Deres æresbegreber, hvorfor er det så ikke grov uhæderlig
hed, når Tyskland atter og atter bryder sit ord? De vil måske helst være fri for at svare
på dette spørgsmål.

Jodl: Nej, De ville få mere ud af at stille det spørgsmål til de mennesker, der var
ansvarlige for Tysklands politik ...
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156.
Uddrag af sir Hartley Shawcross' anklagetale mod Hermann Goring m. H.

i den internationale militærdomstol i Niirnherg.

26. juli 1946.

. .. Norge og Danmark blev invaderet. Del' er hverken dengang eller nu fremsat noget
påskud for Danmarks besættelse, men der er under denne retssag gjort energiske forsøg
på at gøre gældende, at Norge kun blev besat, fordi tyskerne troede, at de allierede stod
i begreb med at foretage et lignende skridt. Selvom det var sandt, ville det ikke være noget
svar, men de tyske dokumenter gør det fuldstændig af med påstanden om, at tyskerne
krænkede den norske neutralitet med en sådan begrundelse.

Hitler, Goring og Raeder var allerede så tidligt som i november 1934 blevet enige,
og jeg citerer (dokument nr . 0-190): ,.Ingen krig kan føres, hvis flåden ikke kan sikre malm
importen fra Skandinavien".

Da en europæisk krig derfor nærmede sig, blev der følgelig afsluttet en ikke-angrebs
pagt med Danmark den 31. maj 1939 (dokument nr. TO-24), efter at de sædvanlige forsik
ringer allerede en måned før var blevet afgivet overfor både Danmark og Norge (dokument
nr. TO-30). Ved krigsudbrudet blev der afgivet en yderligere forsikring overfor Norge
(dokument nr . TO-31) og endnu en den 6. oktober (dokument nr. TO-32). Den 6. september
- 4 dage efter at Hitler havde afgivet sin forsikring - drøftede han med Raeder de skan
dinaviske problemer og sine politiske hensigter med hensyn til de nordiske stater - ud
trykt i admiral Assmanns dagbog som følger: "Et nordgermansk samfund med begrænset
suverænitet og i nært afhængighedsforhold til Tyskland."

3 dage efter den senest afgivne forsikring skrev Hitler i sit memorandum til under
retning for Raeder, Goring og Keitel, den 9. oktober, om den store fare for, at de allierede
skulle blokere ubådenes udfaldsvej mellem Norge og Shetlandsøerne, og om den betyd
ning det følgelig ville have at "skabe støttepunkter for ubåde udenfor de begrænsede hjem
mebaser" (dokument nr. L-52). Hvor skulle sådanne støttepunkter, udenfor de begrænsede
hjemmebaser, ligge, hvis de ikke skulle ligge i Norge]

Det er vigtigt, at Doenitz allerede næste dag afgav en indberetning om fordelene
ved de forskellige norske støttepunkter (dokument nr . 0-5), som han havde diskuteret
med Raeder cirka 6 dage før (dokument nr. 0-122). De strategiske fordele var indlysende
for alle disse mænd, og hulheden i den undskyldning, at beslutningen om Norges besæt
telse blev truffet, fordi man troede, at de allierede ville foretage en invasion, træder tydeligt
frem, når man betragter følgende erklæring i Hitlers memorandum forud for det stykke,
som jeg lige har citeret (dokument nr . L-52):

"Forudsat at der ikke indtræffer ganske uforudsete omstændigheder, skal deres neu
tralitet også sikres i fremtiden. Det synes muligt at fortsætte den tyske samhandel med
disse lande selv i tilfælde af en langvarig krig."

Hitler følte sig ikke på daværende tidspunkt truet af de allierede.
Rosenberg samt Gorings stedfortræder Korner havde haft kontakt med Quisling og

Hagelin allerede i juni, og af Rosenbergs påfølgende indberetning fremgår det klart, at
Hitler var blevet holdt fuldstændig underrettet (dokument nr. 004-PS). I december var
tidspunktet inde til planlæggelsen, og beslutningen om at træffe forberedelser til invasion
blev følgelig truffet ved et møde mellem Hitler og Raeder (dokument nr . C-66). Det varede
ikke længe, før Keitel og Jodl udstedte de fornødne instrukser, og såsnart det blev nød
vendigt, blev også Goring, Doenitz og Ribbentrop indblandet i sagen.

Den 9. oktober følte Hitler sig som sagt overbevist om, at ingen fare fra allieret side
truede de nordiske stater. Ajle de påståede indberetninger fra efterretningstjenesten inde
holder ikke oplysninger, der blot giver den ringeste skygge af berettigelse for at foretage
en invasion for at komme de allierede i forkøbet - det forekommer ganske latterligt 
udfra betragtningen om selvopholdelsesdrift. Det er rigtigt, at Raeder i februar 1940
gjorde ham opmærksom på, at hvis England besatte Norge, ville alle de svenske malm
76
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leverancer til Tyskland blive bragt i fare (dokument nr. D-SS1), men den 26. marts meddelte
han, at faren for en allieret. landgang ikke længere hlevanset for alvorlig, efter at den russisk
finske konflikt var ophørt. Alligevel hævdede han fortsat, at invasionen, hvortil alle instruk
serne var udstedt, skulle finde sted ved næste nymåne, den 7. april (dokument nr. R-SI).
Det er interessant at bemærke, at Raeders egen dagbog, underskrevet af ham selv og
hans stabschef, viser et notat om en lignende operation 4 dage tidligere. Hvis der behøvedes
yderligere bevis for, at det egentlige skridt blev taget uden hensyn til nogen risiko for
indblanding fra vest, kan et sådant bevis findes i telegrammer fra de tyske ministre såvel
i Stockholm som Oslo og fra den tyske militærattache i Stockholm, hvori de meddeler
den tyske regering, at de skandinaviske regeringer i stedet for at være bekymret for en
britisk invasion er langt mere urolige for, at det var tyskerne, der havde i sinde at foretage
en invasion (dokumenter nr. D-S43, D-S44, D-S45). Måske fremgår det uhæderlige i de
påstande, der er fremsat til forsvar for de anklagede, lige så klart af J odls kommentar i sin
dagbog for marts om, at Hitler "stadig søger et påskud" (dokument nr. lS09-PS) som af
Raeders tamme forklaring, at der her er tale om teksten til de diplomatiske noter, der måtte
afsendes, samt af Ribbentrops påstand om, at han først fik meddelelse om invasionen et par
dage , før den skulle finde sted. Disse mænd har endnu en gang hver på sit område spillet de
roller, der er blevet dem tildelt. Det gælder naturligvis i særlig grad Rosenberg, der forberedte
vejen, Goring, Raeder, Keitel, Jodl og Ribbentrop, der traf de nødvendige foranstalt
ninger til sagens gennemførelse. Ingen af dem protesterede, selv Fritzsches eneste forsvar
er, at han først fik noget at vide på et meget sent stadium, da han som sædvanlig skulle
bruges til radioudsendelser. Han påstår ikke engang, at han protesterede. Endnu en gang
skete der en ganske hensynsløs invasion af 2 lande i strid med alle traktater og forsikringer,
udelukkende fordi det var en strategisk fordel at være i besiddelse af norske støttepunkter
og sikre den skandinaviske malm....

157.

Uddrag af den internationale militærdomstols dom i Niirnberg
i sagen mod Hermann Goring m. H.

30. september 1946.

Invasionen af Danmark og Norge.

Angrebskrigen mod Polen var kun en begyndelse. Det nazistiske Tysklands aggres
sion bredte sig snart fra det ene land til det andet, og de to lande, der først blev ramt,
var Danmark og Norge.

Den 31. maj 1939 blev der afsluttet en af anklagede Ribbentrop underskrevet ikke
angrebspagt mellem Tyskland og Danmark, hvori det højtideligt udtaltes, at parterne i
denne traktat var "fast besluttet på at opretholde fred mellem Danmark og Tyskland
under alle forhold". Alligevel trængte tyskerne ind i Danmark den 9. april 1940.

Efter udbrudet af krigen med Polen sendte Tyskland den 2. september Norge en
højtidelig forsikring holdt i følgende vendinger:

"I betragtning af de venskabelige forbindelser, der eksisterer mellem Norge og Tysk
land, er den tyske rigsregering besluttet på under ingen omstændigheder at skade Norges
ukrænkelighed og integritet samt at respektere den norske stats territorium. Når rigsrege
ringen afgiver denne erklæring, venter den naturligvis til gengæld, at Norge iagttager den
strengeste neutralitet overfor det tyske rige og ikke tolererer noget eventuelt brud på norsk
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neutralitet fra en tredie magts side. Såfremt den kongelig norske regerings holdning skulle
afvige herfra, således at der indtræffer et sådant neutralitetsbrud fra en tredie magts side,
vil rigsregeringen naturligvis være nødsaget til at varetage ' det tyske riges interesser på.
den måde, en sådan situation måtte give anledning til."

Den 9. april 1940 blev Norge angrebet af Tyskland som et led i dettes krigsplan.

Tanken om at angribe Norge synes at være opstået hos anklagede Raeder og Rosen
berg. Den 3. oktober 1939 udarbejdede Raeder et memorandum vedrørende "erhvervelse
af støttepunkter i Norge", og blandt de spørgsmål, der blev behandlet var følgende: "Kan
der opnås støttepunkter ved anvendelse af militære magtmidler mod Norges vilje, hvis
det er umuligt at gennemføre dette uden kamp?" Til trods herfor afgav Tyskland 3 dage
senere yderligere forsikringer til Norge, hvori det udtaltes :

"Tyskland har aldrig haft nogen interessekonflikt endsige stridsspørgsmål med de
nordiske stater, og det har det heller ikke i dag."

Igen 3 dage senere udarbejdede anklagede Doenitz et memorandum om samme sag,
altså støttepunkter i Norge, og foreslog, at der oprettedes et støttepunkt i Trondheim,
eventuelt med den mulighed, at der kunne indtages brændsel i Narvik. Samtidig stod
anklagede Raeder i korrespondance med admiral Carls, som henledte hans opmærksomhed
på betydningen af en tysk besættelse af den norske kyst. Den 10. oktober afgav Raeder
indberetning til Hitler om de ulemper, en engelsk besættelse ville medføre for Tyskland.
I oktober og november måned fortsatte Raeder at arbejde på en mulig besættelse af Norge
i forbindelse med "Rosenberg-organisationen". Denne organisation var N.S.D.A.P.'s uden
rigspolitiske kontor, der blev forestået af Rosenberg som rigsleder. I begyndelsen af de
cember besøgte den berygtede norske forræder Quisling Berlin og blev modtaget af ankla
gede Rosenberg og Raeder. Han forelagde en plan til et statskup i Norge. Den 12. december
havde Raeder og marinestaben sammen med anklagede Keitel og Jodl et møde med Hitler,
hvor Raeder aflagde beretning om sin samtale med Quisling og redegjorde for Quislings
synspunkter. Den 16. december drøftede Hitler selv alle disse spørgsmål med Quisling. I
beretningen om N.S.D.A.P.'s udenrigspolitiske kontors virksomhed i årene 1933-1943 står
der under overskriften "Politiske forberedelser til den militære besættelse af Norge", at
Hitler under mødet med Quisling udtalte, at han ville foretrække en neutral holdning fra
Norges og hele Skandinaviens side, idet han ikke ønskede at udvide krigsskuepladsen eller
drage andre nationer ind i konflikten. Såfremt fjenden prøvede at udvide krigen, ville han
være nødt til at værge sig imod et sådant forsøg. Han gav imidlertid Quisling løfte om
økonomisk støtte og overdrog undersøgelsen af de rejste militære spørgsmål til en særlig
militær stab. .

Den 27. januar 1940 udarbejdede anklagede Keitel et memorandum vedrørende pla
nerne for Norges invasion. Den 28. februar 1940 skrev anklagede Jodl i sin dagbog:

"Jeg foreslog først chefen for værnemagtens overkommando og derpå Føreren, at
"Operation Gelb" (d.v.s. operationen mod Holland og Belgien) og "Weseriibung" (d.v.s.
operationen mod Danmark og Norge) skulle forberedes, således at de var uafhængige af
hinanden både med hensyn til tidspunkt og indsatte styrker."

Den 1. marts 1940 udstedte Hitler en instruks vedrørende Weseriibung. Denne in
struks indeholdt følgende passus:

"Udviklingen i den skandinaviske situation gør det påkrævet, at der træffes aJle
forberedelser til besættelse af Danmark og Norge med en del af Tysklands væbnede styrker.
Denne operation skulle forhindre en britisk indtrængen i Skandinavien og Østersøen og
tillige sikre den svenske malm og give vor marine og luftvåbnet en bredere udgangslinie
mod England . . . . . Overskridelsen af Danmarks grænse og landgangsoperationerne i Norge
må finde sted samtidigt. . . .. Det er af største betydning, at vore forholdsregler kommer
som en fuldstændig overraskelse såvel for de skandinaviske stater som for vore vestlige
modstandere.,.
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Den 24. marts blev der udstedt operationsordre til marinen angående Weseråbung,
og den 30. marts udstedte anklagede Doenitz som øverstkommanderende for ubådene sin
operationsordre til besættelse af Danmark og Norge. Den 9. april 1940 blev Danmark og
Norge invaderet af tyske styrker.

Det fremgår klart af denne redegørelse, at spørgsmålet om invasion i Norge var
genstand for overvejelse allerede i oktober 1939. Til forsvar herfor er der her fremsat den
påstand, at Tyskland var nødsaget til at angribe Norge for at komme en allieret invasion
i forkøbet, og at Tysklands handling derfor var en præventiv foranstaltning.

Det bør erindres, at præventive foranstaltninger på fremmed område kun kan til
stedes under en "øjeblikkelig og overvældende nødvendighed for selvforsvar, hvor der ikke
foreligger noget valg med hensyn til midler, og hvor der ikke er tid til overvejelser." (Caro
ne-sagen , Moores Digest of International Law II, 412). Det kan ikke med sikkerhed fast
slås, i hvilket omfang indflydelsesrige kredse i Tyskland nærede den opfattelse, at de allierede
havde i sinde at besætte Norge. Quisling påstod, at de allierede ville intervenere i Norge
med den norske regerings stiltiende samtykke. Den tyske legation i Oslo var ikke enig i
dette synspunkt, skønt net deltes af marineattacheen ved legationen.

Krigsdagbogen for den tyske marineoperations stab udviser under 13. januar 1940,
at chefen for marinens operationsstab mente, at den gunstigste løsning ville være fast
holdelse af Norges neutralitet, men han følte sig ganske overbevist om, at England havde
i sinde at besætte Norge i den nærmeste fremtid og regnede med stiltiende samtykke hertil
fra den norske regerings side.

I den af Hitler den 1. marts 1940 udstedte instruks til angrebet på Danmark og
Norge udtaltes det, at operationen "skulle forhindre britisk indtrængen i Skandinavien og
Østersøen" .

Imidlertid bør det erindres, at anklagede Raeders memorandum af 3. oktober 1939
ikke indeholder noget om at komme de allierede i forkøbet, men er baseret på "det formål
at forbedre vor stategiske operationsmæssige stilling."

Selve det pågældende memorandum bærer overskriften "Erhvervelse af støttepunk
ter i Norge". Dette gælder også muuui« mutasuiis for anklagede Doenitz's memorandum af
9. oktober 1939.

Endvidere noterede anklagede Jodl i sin dagbog den 13. marts 1940:

"Føreren giver endnu ikke ordre til "W" (Weseriibung). Han søger stadig et påskud".

Den 14. marts 1940 skrev han igen:

"Føreren har endnu ikke bestemt, hvilken grund der skal gives for Weseriibung."

Den 21. marts 1940 anførte han 21. armegruppes uro i anledning af det lange
mellemrum mellem indtagelsen af beredskabsstillingerne og afslutningen af de diplomatiske
forhandlinger, idet han tilføjede:

"Føreren afviser at føre forhandlinger på et tidligere tidspunkt, idet der i så fald
vil udgå anmodninger om hjælp til England og Amerika. Såfremt der gøres modstand, må
denne nedkæmpes hensynsløst."

Den 2. april noterer han, at samtlige forberedelser er tilendebragt; den 4. april blev
marinens operationsordre udstedt, og den 9. april blev invasionen påbegyndt.

Alt dette viser klart, at da planerne til et angreb på Norge blev lagt, skete dette
ikke med det formål at komme en overhængende allieret landgang i forkøbet, men højst
at disse planer kunne forhindre en allieret besættelse på et eller andet tidspunkt i frem
tiden.
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Da de endelige ordrer til den tyske besættelse af Norge blev udstedt, VIser dag
bogen for marinens operationsstab for den 23. marts 1940:

"Engelsk masseindtrængen i norsk territorialfarvand ventes ikke i øjeblikket."
Ligesom admiral Assmanns notat af 26. marts udviser:

"Britisk landgang i Norge anses ikke for alvorlig."

Man holder sig til, at dokumenter, der senere blev erobret af tyskerne, viser, at der
forelå en bestemt allieret plan til besættelse af havne og flyvepladser i Vestnorge, selv
om denne plan på aJle punkter var væsentlig bagefter de tyske planer, i henhold til hvilke
invasionen blev gennemført. Disse dokumenter udviser, at en ændret plan var blevet en
delig vedtaget den 20. marts 1940, samt at en konvoj skulle afgå fra England den 5. april
1940, og at mineudlægningen i norske farvande skulle påbegyndes samme dag, og endvi
dere at afgangstidspunktet den 5. april var blevet udsat til den 8. april. Disse planer var
imidlertid ikke årsagen til den tyske invasion i Norge. Norge blev besat, for at Tyskland
kunne skaffe sig støttepunkter, hvorfra et mere effektivt angreb kunne rettes mod Eng
land og Frankrig i henhold til planer, der var forberedt langt forud for de allierede planer,
som man nu påberåber sig som støtte for påstanden om selvforsvar.

Det blev endvidere hævdet, at Tyskland i henhold til de forbehold, som blev taget
af en række af signatarmagterne ved underskrivelsen af Briand-Kellogg-Pagten, alene
kunne afgøre, om præventive foranstaltninger var påkrævet, samt at Tysklands skøn var
endeligt, når en sådan beslutning var truffet. I sidste instans må spørgsmålet, hvorvidt
de foranstaltninger, der blev iværksat under påberåbelse af selvforsvar, var aggressive eJler
defensive, underkastes en undersøgelse og pådømmelse, såfremt international ret nogen
sinde skal kunne gennemføres.

Anklagede har ikke gjort gældende, at der forelå nogen plan til besættelse af Dan
mark fra nogen anden krigsførende stats side end Tysklands. Der er aldrig fremsat noget
påskud til denne aggression.

Da de tyske hære trængte ind i Danmark og Norge, blev tyske memoranda over
rakt regeringerne i disse lande med forsikringen om, at de tyske tropper ikke kom som
fjender, samt at de ikke havde til hensigt at benytte de af tyske tropper besatte punkter
som støttepunkter for operationer mod England, sålænge de ikke blev tvunget hertil af
forholdsregler, der blev iværksat af England og Frankrig, og endelig at de var kommet
for at beskytte Norden mod en med engelsk-franske styrker påtænkt besættelse af norske
støttepunkter.

I de pågældende memoranda erklæredes endvidere, at Tyskland ikke nærede hen
sigter om hverken nu eller i fremtiden at krænke kongeriget Norges territoriale integritet
og politiske uafhængighed. Alligevel drøftes i et tysk marine-memorandum af 3. juni 1940
de mulige anvendelser af Norge og Danmark, og en løsning fremsattes til overvejelse, nem
lig at de under krigen erhvervede områder i Danmark og Norge fortsat skulle holdes besat
og indrettes, således at de for fremtiden kunne betragtes som tyske besiddelser.

I betragtning af alle de foreliggende bevisligheder er det umuligt at tiltræde den
påstand, at invasionerne i Danmark og Norge var defensive foranstaltninger, og efter
domstolens opfattelse var de led i en angrebskrig.






