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Fremstil lina vedr. DQGivenhederno omkring den 9. April 1940
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' Chef en for Kystflaaden. Kontreadmiral E. Driand do Cr6vecoeur •
"
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. ,.,,' ' Den 1. Marte 1940 afløs te jeg Kontreadmiral Trap Dom Chef
f~r

Kystf1naden og Chef for 1. Eekadre i Anledning af Admiralene

forestaaende Afeked ved Udgangen af Marto Maaned o.A., til hvilkot
Tidspunkt han naaede 1aveete Aldersgrænse for Kontreadmiraler
(62 Aar).
- ,,; ;' , ,',
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Jeg havde allerede været udnævnt til Chef for Øvelses-

oskadren, eom var planlagt udrustet i Sommeren 1939, men paa Grund
af de optrmkkende urolige Forhold, bortfa11t denne Udkommando for
'mi t Vedkommende, idet Admiral Trap, som var Chef for Kystf1aaden og
havde kommanderet Øvelses eskadren de nærmest fore gaaende Aar, ogsaa
fik 0velssseskadren i 1939 og jeg forblev som Chef for Kystdefensionen, hvilken Kommando jeg havde haft siden 'den s Oprettelse i 1932.
Denne Ordning af Kommandoforholdene ved Søværnets 2 mest
betydningefulde Kamporganer var under de forhanndenvrorende urolige
' For hol d fuldtud naturlig og eagligt forsvarligt forudsat, at den var
forblevet gældende ogsaa efter at Krigen imellem

TYsklan~

og

' Engl and- Frankr i g var brudt ud og saa længe den varede.

...
,

.- . --

.:

.. ' , Det var derfor et mærkeligt og uheldi gt Tidepunkt (i Marte 1940)
at foretage Chefskifter for de 2 betydeligste sømilitære Kommandoer,
..

Kystflaaden og Kyetdefensionen, medene Krigen var i fuld Gang og
vort Land, hvad Øjeblik det skulde være, kunde risikere at blive indviklet i de store Begivenheder, som fandt Sted uden for vor Dør, saa
meget mere, som det i og for sig havde været ganske unødvendigt, da
Admiral Trap endnu manglede 3 Aar i Qpnaaelse af den i Søværnslovenr.
af 1937 for Kontrsadmiraler normerede Aldersgrænse.

Naar Admiral Trap desuagtet blev afskediget ved laveste
A1dorsgrænse, da maa man vistnok eige, at det skyldtes visse Intriger indenfor Søværnete øverste Ledeloe, hvis nærmere Omstændigheder
Beg ikke ekal komme ind paa her.

Hovedeagen var, at en af de ynbTe

Kommandører imod Søværnslovens Beetemmelser i lt Aar havde gjort
Tjeneste i en Kontrendmira1stil1ing og dat vilde Politikerne
nu have bragt til Ophør.

Spørgsmaalet blev løot ved at den nævnte

Kommandør udnævntes til Kontreadmiral og dermed forblgik 4 ældre
kva1ifioerede Kammerater.
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,,,,' Hvio dette Arrangcment allerede havde været bestemt og ti1rotte1agt i Foraaret 1939, hvilket det utvivlsomt havde, da Admiral Trap allereds ved sin udnmvne1øe til Kontreadmiral var blevet
forberedt paa, at han kunde forvente Afsked ved Opnaaelse af laveste Alderogrænse, burde jeg den Gang have beholdt min Udkommando
som Chef for Øvelscoeskadren pd et Tidspunkt, hvor der endnu ikke
var Krig, thi lierved vildc en senere Omekiften i den betydningsfulde
Post som ~Bkadreohof og i og for oig ogoaa Posten aom Chef for
KYatdefonaionen, midt under Krigen være blevet undgaaet.
Som Bibemærkning skal jC6 henlede Opmærkoomheden på det uheldige
i at have 2 A1derogr:z>nscr for Officerer og de højere Grader, idet
Vilkårlighed fra Adminiotrationena Side let kommer til at raade, Ministerieto Favoritter fnnr Lov til at staa til øverste A1derogrmnse og
de besværlige, som man ønsker at komme af med, maa gaa ved laveste
Grænse.

At

de Admiraler og Kommanderer, der efter denne Ordnings Ikrafttræden (Sovmrna10ven ~f 1932 og 37) har været underkastet denne Sondring, har 2 Kontraadmiraler faaet Afsked ved laveste A1derogrrense,
hvorimod l Vioeadmiral, 2 Kontreadnira1er og 2 Kommandører har faaet
Lov til at blive Stanende udover denne. I Hæren, hvor man ogoaa har 2
A1dersgræneer, har man fulgt en klar Linie, idet enten den ene eller
den anden fastoætteo for alle. Det giver Try~hed indenfor Personalet.
1.Eskadre blev formeret samtidig med SikringoBtyrken den 1. September 1939 med følgende Forman1 (Søv. Kom. Skr. Nr. 5919 f.568/1939
nf 21. Sept. 1939).
"!led det Forman1 at tilvejebringe en opeZ'o.tionsdygtig Styrke
der i paakommende Tilfælde skal kunne vare handledygtig til at kunne
imodegaa eventuelle lleutra1itetokrænkelser i dansk territorialt
Farvand samt oaavidt muligt vmre intakt oaafre~t vort Land oku1de blive
inddraget i Krigen, er det egentlige militære Materiel i otøret muligt
Omfang ikke udaut til Bevogtningatjcneste, men formeret i Eokndre,
der indtil videre er otationeret i Aarhuobugten, Bom ot under Neutralitetoforho1d' paeaende oontralt og hensigtsmæooigt Omraade, hvor Ovelsor kan afholdes, BeamtningerneB Uddannelse fremmeB, og hvor der er
SOdo Forhold mod Henoyn til Forayniniier, mindro Reparationer, Lnnd10v
De1a for ikko at Blide mere end nødvsndigt pda Personel og Mnterie1

]

-,delo paa Grund af Ønskeligheden af en gennemført Økonomi med Br ændselsstoffer, maa Øvelserns indskrænkes til det strengt nødvendige,
alt dog med Henb~ik pea on forsvarlig Uddannelse af Besætningerne
paa 110biliserin033PDsterne.•
Enkelte dele· af Eskadren vil lej lighedsvis blive. beordret
til Sundet til Skiftning af Besætninger, . Øvelser med Kystdofeneionen
æ.m., ' ligeDom der med Mellemrum vil blive foretaget Omskiftning af
, ' de Undervandsbaade og Minestrygningsfartøjer, der er stationeret i
Sundet med dem, der er underlagt Eskadren".
I.Eskadre (den operative Styrke) kom.ved Sikringostyrkens
. Formering den l. Septsmber 1939 til at bestaa af følgende EnhederI
l Artilleriekib (Niels Juel)
, Torpedobaade

. ,
....

, Minestrygningafartøjer

3 Ubaade
l Ubaads-Depotskib
l Mineskib.
~ .

..

' ~

, Minestrygningsfartøjer samt
l Minefartøj
var underlagt Kystdefeneionen til Bevogtning og Tils)'l med Minespærringerne i Sundet.
..

, . ".
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Flaadens øvrige Skibe og Fartejer var direkte underlagt
Søvmrnskommandoen.
Den l. Oktober indgik l Artilleriekib(Peder Skram) og 1.Torpedobaadsgruppe (3 Torpedobaade) efter Uddannelsen af de nye Bes wtninger i 1.Eskadre, men samtidig udgik af denne 2. Torpedobnads gruppe

(3 Torpedobaade) der underlagdeo den nyoprettede Marinestation i
Storo Bælt ved Sliphavn.
I lobst åf Maaneden udgik ogsaa l Mineskib (Lasssn) af l. Eskadre.
1.Eskadre kom s aaledes i Resten af Vinterhalvaaret indtil l. April

1940 til at bestaa af følgende Antal EnhederI
2 Artilleriakibe
, Torpedobaade
, U-bande aamt
l Ubaade-Depotskib,

..

I

4

I

"

\

idet dog et Artilleriokih ad Gangen fra omkring Juletid var

II

detacher et til København, ,f a r a t Peder Skram (Juleorlov) og ,

l

senere Niel~ Juel', (som ~ølgeaf Issitua ti.?nen).
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Flaadens øvrige " Skibe og Fartøjer var underlagt henholrlsviel

Søværnekommando en, Marinestationen
i Store Bælt og Kyot defenoionen.
.
~ .

Vort i For ve j en ringe Flaademateriel var saaledes oplitt et og
underlagt

4..for skellige
Koncandomyndigheder.
. .'
.. .
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Da jeg medio
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Febr~ar,

' ; ; ,. ,

'. ~ '.'

I

i ·~

efter at have modtaget Udnævnelse til

Chef for Kyetflaaden og , ?hef for 1.Eskadre fra den l. Marts e.A.,
meldte

mi~

hos , Chefen for , Svværnskommandoen, meddelte Viceadmiral en

mig, at d et var Hensigt en, at Niel s Juel, der loa 1 København, sao
snart Isforhold ene tillod det, skulde afgl.'ln til Aarhusbugt i"or at
afholde afslu t t ende ,Skydnin"er ,og af l øs e Peder Skram, d er laa i
Aarhus.

Peder Skram skulde da afgaa til København for at give Or l ov

til Besæt n i nge rn e . , I , Sl utni ngen af Apr i l , s kul de Peder Skram s aa
igen afløse Iliels Juel, der ,s k ul d e afgaa til København for midle r t id i g
at blive opla gt paa ilolnmn ,so m Ka s or neski b f or Ekser serokol en , i det
Skib ets gamle Bee æt ni.ng samtidig skulde hj emsend es~ " ,
"', '
Det havde veret drøft et, om Eskad re chef en skulde blive om Bord
i Ni els Juel und er, Skibets ,Ophol d ved Køb en ha vn , eller , om han skulde
tage til Aarhus, i sidstnævnte Tilfælde med Plaget hejst i Henrik Gerner,

.

-

da der ikke var Plads til Eskad r e chei" en med Stab i Ped er Skram, i hvilket Skib Eska dr e chei" en iøvrigt kunde gaa ,om Bord, hvis 1skadren i givet
Tilf ælde skuld e ud.
Den daværende Eskadrechei", Kontreadmiral Trap, havde foretru kket
at blive i Ni els Juel, men Vi ooa dmi r alen henst illede til mig selv a t
ai"gøre Spørgsmaalet for mit Vedkomm ende, men mente iøvrigt, a t i ngen
af Ordningerne var videre gode.
kunde i"oreslaa noget bedre.

Viceadmiralen spurgte mie, Om j eg
" ,';_

J eg henledte Opmærksomheden paa det uheldi ge i un der d e foreli ggende Forhold (Sikrin~sstyrken), at Niele Juele ga ml e kri geuddannede
Besætning hjemsendtes f orinden det nye Mandekab havde faaet den første
militære Uddan nelse og Ski b e t saaledes i en l ængere Periodo var uå en
Bes wtnin g, og da j err en ånu var Chef for Kystdefonnionen og kuntIe ordne
dst i"ornodne forinden mi n Afgang derfra, fore slog ,j e g , Ilt

Il i~l n

J'lGls

nya Besætning blev ud dannet ved Kystdefensionen og først hore ft er afløs te Skibets gaml e Bes ætning paa at Tid spunkt, hvor Forholdnene var
roligere.
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. Vioe admiralen ud t al te ," a t en lignende loening bl~a. var
r . .
'
• blevet drø ftet, men op givet, thi den gamle Besætning kunde jo
~ l
. . .~ •
altid blive ' indkaldt i gen om paakrævet.
..
Hvls '~~i t Forslag var blevet ful gt havde Niels Juel været
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; 'kr i gs t r mne t den 9. ' April og kund~ hvin den under de vansk elige

l

, Isforhold, hvor do lettere byggede Fartøjer ikke kunde være ude,

.'•

,.

var blevet etationeret pall. Køben havn s Red, have forhi ndret Landsætningen af Tropperne fra det tyske Fartøj.
Stillet ov erfor det f øromtalte Valg, bestemte jeg mig til,

I
\

efter Ni els Juels planlagte Afgang fra Aarhus at forblive ved

\

I
\

r

den tilb agev ær ende Del af Eskadr en , der kom til at bestaa afl
-,
l ' Artilleriskib (Peder Skram)
. .
, .. . . . .

~. ~

j .

~ '.

3 Torpedobaade

3 Ubaade

. ' ..

.'::1::.
.

·,~ : . ·.:t
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" 1 Ubaads-Værkstedsskib.
\
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Jeg kunde da under ' Ni els Juels Fraværelse faa Lejligr.ed til
at inspicere Es kadren s Skibe '. afhol de Øvelser med de fors k ell ige
Fartojs typer og eve
n t uel t med
mi n Stab gaa om Bord i Peder Skr a m,
. l
.- .
hvis Es kadr en s kuld e ud.
: .~ :
.
Da Isnituationen imidlertid stadig forhin dr ede Niels Juels Af ", -:'

gang fra Køb enhavn, og da Peder Skram og de 3 Torpedobaade den .1.
Apr i l blev fr akommanderet Eskadren og dernæst underlagt Søv ærnekommandoen med Station ved Frederiks havn, blev jeg af Søv mrnskommandoen
forespurgt, om jeg fr emdel es fastholdt mit Øns k e om at t age til
Aarhus, hvor Resten af Es kadr en nu kun ' talte 3 U-Baade og Værkstedsskibet.
" ,.:;.,
" ' , .-: _: . ". . ';
.... . .
..
Under de foreli ggende foran drede forhold foretrak j e g imidl ertid nu at blive ved København, hvor jeg kavde større Betingoloer for
af Soværnskommandoen at kunne holdes un derrettet i gi ve t Fald, og
hvor jeg om Bord i mit

Ko~~andoskib,

nelvom dett e den komm ende Tid

skulde være Kaserneskib for Eaeerserskolen, kunde holde mit Kontor
og arb ejde sammen med min Skole og i det hele taget eætte mig ind
i den nye Stilling indtil iskadren i gen kunde blive formeret.
:." l. Es kadr e , der paa det te Tidspunkt og ind til Begi v onh ed e rne
den B. og 9 • .April, kun bestod af de 3 U-Baado me d Vlllrkut odeskib i
Aarhuo, v nr saal edes i Realiteten ophørt af eknistero, s llal lJd cs som
dot ogsaa staar anført i Soværnskommandosnn Beretning (Pn g. B, 6 Stk.
fr.n.)
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Fi~adena ' 'Ski be og 'Fa r t øj er' var splittet og fordel t til mange

4 forskelli ge Myndig-

forskellige Steder rundt i Landet og underlagt

heder, og Chefen for Kystflaaden; der i Henhold 'til sin Instruks § 3
.
.
"er deeigneret til under Søv mrnskommandoen at føre den øverete Kommando
paa Søen, naar Flaaden udrustes under Krigs- og Beredskabeforhold •••• n,
var i Virkeligheden sat ud af Funktion paa et Tidspunkt, hvor en Enhodekommando paa Søen, selv under Neut~alitotsf~rhold, havde været , ' .
absolut paakrævet og hsnsigtsmæssig. '- :'. ,
..
. .. .
.. . . 'Her t i l kom, at de fra Sommerens Øvelseseskadre krigstrænede Be~
sætninger, saavel Befalingsmænd som Menige, var undergaaet idelige

l
t

forandringer og Omflytninger, og samlede Eskadreøvelser siden Sikringsetyrkene Formering paa Grund af de 'taoheringer og Ieforhindringer, praktisk talt ikke havde fundet ·Sted.
;

l

Desuden maatte, Saa vidt mig bekendt, den saakaldte operative

' ; .. '

Styrke (l. Eskadre), som var stationeret i Samsøbslt, ikke en gang
drage Omsorg for sin egen Sikring mod overraskende Angreb, ved at sende
,_:,'

Fartøjer til

;'

Patrouillering mellem Grundene til dette Farvand •
. Sagen var den, at det hele ikke var lagt an paa eiler forberedt
til Krig, men kun til spredt Neutralitetsbevogtning, uden Mulighed for
en Sammendragning af en operationsduelig og kr i gs ber ed t Flaadestyrke, "om
fra først af forudsat i den i det foret>aallnde ved Sikrings s tyrkens
. ,
Formerint> nævnte Plan • . .., ., ,' i',, : .......r. : ,-.-: .',
,-
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En af de første Dage af April llaaned nøgte jeg Viceadmiral en og

henstillede indstændigt, at Dele af Eskadren, eventuelt turvis, blev
sammendraget for holde samlede ' Øvel ner under Eskadrechefens Ledelse,
da den forha and envrorende ordning med Eokadre Enheder opredt og underlagt flere forokellige andre Myndigheder, maatte kompromittere Eskadreno Kri gsberedskab og umuliggøre den Anvendelse som en operativ Enhed
i Tilfælde af pludselig Overgang fra Neutralitetoforhold til Krigstilotand.

Endvidere fremsatte jeg Ønsket om som Eskadreohef at faa Bemyndi-

gelse og Lejlighed til at inspioere 'Eskadrens forekellige Enheder, der
til Udførelee af rene Neutralitetsopgaver var midlertidig afgivet til og
underlagt anden Myndighed, eaaledes at jeg derved kunde bibeholde en
vie Kontakt med do enkelte Chefer og præge en ensartet Udførelse af
den rent lJilitmre Tjeneete og Uddannelee.

'.

'.

....

I ·

-

Vioeadmiralen udtalte . ved denne Lejlighed, at .det allerede havde
værot overvejet at · frigøre visse nf Eskndrone Enheder ved at eøge dem '
afløst af oivile Patroiellefartøjer ved Sperringerne, da mnn var klar
over den omtalte uheldige Sønderdeling af Eskadren, men det var de
utadig vokeende Krav til Løsning nf Neutrnlitetsopgaverne, der havde
foraarsaget dette.
Den virkelige Grund til Miseren var i Virkeligheden, at Flaaden
var alt for lille og hovedsagelig bestod af Skibs- ' og Fartøjstyper
uden reel Kampværdi (Fiskeriinspektionsskibe, Minestrygere og Mineskibe), hertil kom at Flaadens Kærne I Artilleriekibene, som i henhold
til Forsvarsloven af 1937 i Virkeligheden skulde have været afskaffet
var yderst forældede og selv . de nyere Torpedobaade var for svnge, baade
i Armsring og Fart i Sammenligning med andre Mariners. Kun U-Banden havde
egentlig Kampværdi • .. For de her nævnte Forhold kan ingen Bebrejdelser
imidlertid med Føje rettes . med .den sømilitære Ledelse.
paa bevilgede Midler til Flaaden .og Forstaaelsen af

Det var Manglen

de~~es

Betydning

!2!i Forsvar, der var skyld heri; det var i Virkeligheden meningen,

for

at Flaaden ikke skulde bruges i Krig, kun til Bevogtning.

'Gans k e

vist vnr der begyndt at vokse en vis Forsteaelse for Forsvaret frem
hos Folket, ogsaa fra de .oprindelige Afrustningspertiers side, men
det var for snet.
'. ~ : ;, ; :: __.: : ._ ._0_ "
_ . ..
. .. Imidlertid blev det i kke .t il no get med den af mig foresll\aede
Ordning, hvad Grunden saa .end kan have været.

Ved en tidli gere Lej-

lighed, vistnok den Gang jeg havde. tiltraadt Tjeneste som Eska dr e ohef, havde det samme Spørgsmål vmret drøftet, og Vioeadmiralen udtalte
i den ~~ledr.ing, at Eskadren ligesom Kystdefensionen nærmest maatte betragtos som verende <1 2. Linie, da Neutralitetsopgaverne f ørst og
fremmest skulde løses.

Da jeg til den Bemærkning mulig har givet Udtryk

for nogen Forbavselse, tilføjede Viceadmiral en , at han ikke dermed
vilde sige, at Eskadren og Kystdefensionen ingen Betydning havdel
men under de foreliggende Forhold var det Neutralitetsopgaverne, der
var de vigtigste, og de fordrede spredning i Eskadren, som eaadan, og
Kyotdefensionen fik førot Betydning i Tilfælde af Krigstiletanål
men en saadan videte jeg fra tidliF,ere Udtalelser fra Viceadæiralen,
at han ikke regnede med for vort Søværn (00 bl.a. Adm. Rechnitzero som
Direktør for Marineministeriet indgivne Besvarelse af Forespørcsel
fra Folketingets Udvalg ang. Afruetning af 19/2 1926).
-----------
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et Møde i lilarineminieteriet i

~nutningen

af Marte 1940,

hvori bl.a. Søv ærn ete øverste Chofer.:og Myndigh ed er var til Stede,
gjorde jeg Vioeadmiralen opmærkaom paa den uheldige og uklare affattelse ef de i Søværnskommandoordre Nr. 2 af 18/11 1939 nævnte For' . holdsordrer vedrørende Skibes og Forters Optræden overfor Uout r alitetekrmnkelser •
. " I dennes Pkt. 3 a nævnes blandt væsentlige Kræ nke l eer i
"' . .., "Direkte An gr eb paa dansk Krigsokib og militært Luftfnrt øj
eller paa danok Landomraade samt Lands ætning paa densk Grund af

o. '

væbnede Styrker".
.'-,-,. ... c ,
'.: • • ••• i .
. " ., .. .. _ .: ~' • .
. :. ',.' : Herefter ud tales som alm, Forholdsordre I

'o

'''Under Hensynt agen til Pkt. 3. Søværn!Jkommandoen Nr. l ("Ved
.. ' event uel l e Neu t r l i t e t ekrmnke l ser , s aav el naar disse skønnes a t være
tilsi gtede, som hvie de synes til fældi ge, skal eauvidt muligt For 'hol ds or dr e uopholdelig og ad hurtigste ,vej søges i ndh en te t fr a Søværnskomma ndoen"), tj ener iøvri gt føl gende som Rett esnor . for Optræden under ov ennævnt e særlige For holdl
:' ..
ad a. Saadan Handlin g okal naar fj endtlig Hensigt er u tv i vlsom,
uden nærmere Ordre i mødegaas med alle ,t i l Raadighed staaend e Mid le r
', . dog under forn øden lIensyntngen til de fo reli gtIende Oma t amd Lghed er " •
. Det er den sidste Sætning heri l "dog un der fornøden Hen synt agen til de f or elii:;gende OClstændigheder", der

gø~

Bestemmel s en ukl ar

og borttager dens Meni ng og. Kraft.
, ' 0 ' c. ' ,'•
. •: ' .
,. '_
~ o .;' .
' · De n f andtes da heller ikke i de tilsvarende Bestemmels er i Søværnskommendoordre af 12/9 1938, men er ef t er hvad der oply s t es i l!ød e t
blevet tilføjet efter Henstilling fra Udenri gominist eri et ved Forhandling mell em dette og !Jarinestaben.
.. .
Der blev fra dennes ,side under Mødet givet et Svagt og lidet
;,

underbygget Forsog paa at forsv are den nævnte Tilføjelse, men Argumentat ionen herfo r bl ev stærkt og omgaaende imødegaa et af mig med
almindeli g Tilslutning fra de øvrige tilstedeværende Chefers Side.

. -;

.

Vioeadmiral Rechni t zer indrømmede da ogsaa, _at den nævnte Ti l føjelse var uheldi g og lovede paa min Opf or dr i ng , at den s kuld e forsøges fjernet efter Forhandling med Udenrigeministeriet •

.'

" ' : . Dette skete imidlertid ikke, den stod stadig ve d 1Iag t den

.., 9'- April, og Resultatet udeblev da heller ikke, idet dor ikke fra
noget Skib ell er Fort blev e j gr t nOdet eom helet Foraog plla at angribe
og uden nærmere Ordre imødegaa oplagte Neutralitetskrænkalsor med
alle til Raadighecl staaendo Midler.
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efvcnted~

!.lan

- ..

derimod , i Henhold til Pkt.,. 3 "i

~ S øv m rn e kommand o o r d r e

Nr. l, Forhold~or~re,,~ra S ~ ~l!lrnekommandoen og handlede "under fornøden
H~n ~'yntat::en til ~e .f or e.liggende Omstændigheder" ~ .. Herfor kan der for- o
m~ntlig i k ~e rettee no gen Bebrejdelser imod de paagældende Chefer.
•
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Det' 'v ar den øver13te .Ledel s es . Ordre.r .o g Di.roktiver, der var . vage og
~. ' . . :. ~ ::~
U kl ar e
h: ., ',t" ·::': ...",: :) r ii ;:-Jl t:. ltt ~:'~ ~~~ ;_ ' r~ '.. 1_ . ..'~1 - ...:'1 :' . ~ I. , ~ . : : ':l. : . ;'"4' . '
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Havde Ordrer og Direktiver lydt 'paa, under de foreli gc:onde Omstmndigheder og '.uden .:loget Forbehold, "uden nærmere Ordre at imødeglla med
steaende
alle til Raadighed
- . .
. . ..lIidler", og"meddele Søv ærnekommllndoe"
bagefter 1 Stedet for.. at. "indhente Forholdeordre forinden", da havde
-,

Marinen .etaIlet bedre
i .. det
..
.. . efter
. . . . ,den 9. ,..April 1940.
..
.
~ .. Det er uforst aaeligt, et .~øymrnskommandoen har kunnet lade eig
.. .. .
overtsle ell er tvinge til at sætte sit 1I1lvn under en ren Søværns komlnandoord r e, der indeholder BeotemmeI ser af saa. væsentlig Betydning for
~

Krigsskibes og Søforters Optræden, som det dene . .Ghef eelv indrømmer,
er uklar e og . vil dle d ende~ ,. c. ,;r, . ,;. ',; .- ~ ;· , ' o ~ : " .... , ....
vidt vides heller
·ikke for Hærens
En . lignende Ordre
,.
'
. . . fandtes
.
_Saa
.
.
-

~

Vedkommende.

Dens. ' ."AfdelinGer
i . ..Sønd
erjylland aaboede da ogsaa Ilden
...
.
og optog Kllmp for at mo d oæ ~ t e sig den Ne utralitetskr~nk else, der blev
begaoet ved den tyske Overekridelse af vor Grænse uden Ilt indhente
Forhold sordre fra Generalkommando en.
Det er derfor ganske uretfærdigt, naar der af den offentlige Me-

ning har været rettet Bebrejdelser mod E~aaden ug Kystdefensionen, at
dens Skibs- og Fortchefer har svigtet ved ikke "at aabne Ilden"
og med Magt mo de nt s ig den tyske indtrængen og neutralitetskrænkende
den 9. April 1940. De har derimod loyalt fulgt de af SOy
værns kommnndoen givne Ordre og Direktiver, som iøvrigt var i fuld
Bev æ ~elser

Overensstemmelse med

Regerin ~ ens

0n eker og den militæLe Pol i t i k , der

har vær et ført siden første Verdenskrigs Afslutning - Der skulde ikke
Kæmp es.
Hvad man videre kan bebrejde den øverste Marineledelee er, med
den Viden, den maatte antages at være i Besiddelse af i Ugen før den

9. April - Marine attaoheernes alvorlige Indberetninger og de omfa ttende
tyske Flaadebevægelser i vore Farvande den 7. og 8. April - at den i l:ke
halvde holdt Skibs- og Fortchefer, ja ikke engang de højere militære
Chefer (Kystflaadon, Kyetdsfensionen, Marinestaben m.fl.) underrettet
om Situati9nen, der for dem Alle kom som en Overraakelae.

lo
Situationens Alvor havde kræ ve t Overgang tilok ærpet Boro dskab
(Sikringostyrke 2 eller ~), soa havd e olle været f orberedt. I Stedet
for blev der ved Forespørgsler fro diose Myndi gheder, fra Søværnokommondoen og Ma r i n os t aben svoret b eroli gende, j a endog den 8. Apr i l
givet Ordre til La ndl ov for Bes ætninge rne, ligeeo m Mobi l i oe r i ng s kontorene blev beordret lukket fra Kl . 8-9 Aften, saaled es at de af
Niels Juels Besætning, der kom i Løbet af Natt en, ikke kund e i kl ædes
og gøres beredt.
Disse Undladelser bevirkede, at Skibe og Fort er blev ov errumplede den 9. April om Morgenen , og de i det foreg~aende nævnte mangel fulde Or drer medførte endvidere, at der fra Chefernes Side i kk e kunde
handles før efter modtagne Ordrer fra Søv ærns kommandoen, og de kom for
sent.
Derfor blev den 9. April 19 40 en saa beskæmmende Dag for vort
Søværn.
Selvom Viceadmiral Rechnit zer som Søv ærnets Chef bærer Hoved s ky lden

herfor, maa man ikke se bort fra, at bons Stab, Marin es t ab en, i væsentlig Grad deler Ansv aret med ham.

