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Direktiver fra rigskansler Adolf Hitler vedrørende forberedeløen af be8ættelsen
af ikke-tyske områder.
Jut. l!Me.
FORERE.S
OG VÆR~ElliGTE.SS ØVERSTKOlilL·\SDERE~DE

Buli11, d~

. ja11uar 1940

.4719.: Forberedelser til besættelse
af territorier udenfor Tyskland.

Kravet om ubetinget hemmeligholdelse nødvendiggør, at J.."Te<isen af personer •lg
kontorer, der er beskæftiget med forberedelsen af militære operationer, begrænses mest
muligt. Alle ikke ubetinget nød,endige forberedende arbejder for på.tænkte operationer
og for den på. dette grundlag forventede besættelse af landområder udenfor Tyskland må
udsættes for at opnå. en begrænsning af medarbejderkredsen indtil operationernes begyndelse .
Jeg forbyder derfor alle kontorer, som ikke henhører under \·ærnernagten, uden min
udtrykkelige instruks at beskæftige sig med forberedende arbejder for militære operationer
eller for besættelsen af landområder udenfor Tnkland. ~fremt et kontors medvirken ved
sådanne arbejder bliver uundgåelig, vil jeg g~nnem værnemagtens overkommando give
nøje formulerede ordrer herom og lade mig forelægge navnene pi de embedsmænd , der skal
beakæftige sig med disse arbejder.
Forberedende arbejder af denne art, der måtte være påbegyndt uden min ordre,
skal straks indstilles.

Til
FørerenJ sledfortræd.er
de (}LV!TSU rigsrnyndigheder
ri.gsf91'eren for SS og chefen for det ty:Jke politi.

-==----------~==---------==----=~-=-5GEH?A?.T.

Soakaldt
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Bilu

1o l

D~ks Frede- og Krigehla'.
SSsa:r-s:::~Ds:::a~•-••2as:as:a•a

(Rekognoeceri..a.gsst~WJ iebruar 1940)

1.)

2.)

3.)

La.-ldegr..m.sen ~d l'vskland er paa 70 km, Iloget naturligt Værn forefindes ikke. Rum.æts Bel1genhed
op
til :stera~en og Vesterhavet letter clog forsvaret. Laa4gang ved Veet~-ysten vanakeliggøres ved hØje ~aodrevler,
ved Øst~sten talrige egnede oaturli~• Lan(1s..i.ngesteder.
VeJene 1 Do.o.:iurk er 1 .Alm.1.odelilshed ~ lettere Kon1truktion end 1 '.fyaklaud. Foreakreven :.!altsi.malbelaat.a.in& 8 ?ene. !:ta.rkere hlaat.niJl& fører til VeJbel,cn1 ng~n• ~'delaggel•••
Vejene1 Tilst:.:id i det 1tore meget 19d, Vigtigere Veje ( 'Hau.ptetrauen·•) 4er..ue:3o~end1 tra.t1lc.able for Lulvo6ne indtil lo-12 Tona, Ul Bød oga&.'.l indtil 15 !one,
Ogau Sidevejene er 1 ~elighed i ret god T1lataa4.
Der r.dvaree mod ICørael p&a •den irre i'JordveJ• - tnaaa
( 6 Jem Uord tor i'lenaborg) over Kollund til Graa.aten.
Den maa \Ulder iule OillatDDdigheder gndgaas ~ tunge
tøretøjer. (Daarlig Under~gnin& ! ) Den kan puserea
~ lettere Køretøjer.
Denm« ru w.litfl"':lol1t1eke BeligAenhed 1 Slcll!rifl&epu.;iktet
tor atarkt r.1stcde Zt ... ten r.ci.tereuer 111&11 betegnes eoa
te..o..iølig V&C.84el1g.
1L

i'redshm',

Ha•saø:=•=-

1.) J"redabi!rene St~rke er lo,000 !.land 1nclua1ve 2.5oo !land
Stuperaonale,

.'.ar ligt

udskrevne varnepligtige 7, Soo

Unnd, Harens nuværende ~t"rlte ■ e ~8.'lit C,l.),

2,)

landetridekræfterne oofattera
en 3eneralicocg:i.ndo
to Divisioner, de1uden1

Veterin.ær-Korpa
Iwrena telcn1s~e Xo?;JI
Aw11tør-Korp1
,0rpleJ!Ull6s-(Intendantur)Iorp1 Slcoler og andre
~aniteta-Io~•
lAatitutioaer.
E.ndVidere ti.ndea et Grænaebevogt~lkorpa ( 665 ~ )
J.J;'.~lttrot1?er

- - --

vedblivende Mlag:

l o l

,

ved den tyak= Gra!lse. Siden 1q37 beata.ar der ikke cen
nogen tr1vil!1ge .::iilit~re Ore....nisationer.

). )

••>

Hver' D1vis1oc l:;.l:" ,
tire Fodfolkaregiaentez ( ved J~•dske Div1aioo • ,
Fodtolk1re 61..lenter + l
C~k.:1etreg1~eot)
et ~valler1-(0;lkla.r1.l.g!resuient l 2 nytter-, 2 ~kliat-, l P~ervognørekognoacer1.o,Sa-:ak~dron, l tung
Eab~ron, l ~otorc-,,kl1at-

Dellilg.
et - to Artilleriregi.':lenter A 3 - 4 Afdelinger hver
æd 3 Batterier, tildela
C10toriøeret, ~i.e 0 Llleoterne
selv tilc!ela bl.a.ndet a!del1.L,5av1a (i'eltkunooer, lo
C.A ICa.lloner, t'Wl&e Feltbaubitaer ).
fodtolkete t'4kt1eke ?roppe1.oddel1.0&1
1 !legime;it
• 4 Bato.illoner
1 Bato.illon
• 4 Slc;"ttekoc.ip:ignier
1 ~ttekompngni
• 4 DeliJl&-?r
1 Deling
• 4 let te :.!uld.n.gevzrgruner
1 !.lul:::1.o,6eV'i:?I'kocipa&n,1
• 4 tua&e 1..Aakillgeværdd.J.41&er
DeA 4all1ke Fredahara St~rte,
211ocllol.kabnta1lloner og 6 7oret..irkn.1.:l&sbat.iillonu
iAddelt 1 7 Fod!olkaregi.:lente~.
2 ~kliatbatailloaer og 2 Forstærltn1.n81batailloner
ea.::oensat 1 et ~ltlistre0 LJent

l

Byttere~~oner
4 Cykliateakadrooer
eacl.:Jen!attet 1
2 Motor-:;vkliatakytte-~skacironer
2 O!>kl a.r1.o&a2 Panserrekognoacerin.ga-=•lt.Aroner Re~n ter
2 Granatkaster-~skac1roner
8 lette Artiller1-:..tdelill8er
8a.:ilien!attet 1 ,
(4 hestetrukne, 4 ~otoriserede)
Feltartilleri, tunge ;.rt1lleri-J..!del1nger
Regime.oter.
(.motoriserede)
, Luftværnsafdeli.P&er C• 3 Bat:er1er) aa.n..ien!attet 1
Lu.ftværusregi...lent. l ;.fdelin.g er bestemt
til i:øbe~V!l8 Beseytteløe.
2 Fodfolks 1o~erbata1lloner
2 ?1onerb~ta1lloner (å 3 Kom"'lagn1er)
forenet 1 ID•
l telegraf- (~fter:etn.ings)Båtc.illon) geniørregimeA(4 rele!on-, l rlad1oko~agn1)
tet.
1 Train- (Trc.ns,ort) ButcJ.llon (l l'r~-, 1 Hotorvog.:::.sko .ø:,agn.1)
4

l

l

6.) .Brlltbnin.g •
a) i'odfclk~~~·,a:~'lingen er moderne.

.

,

.

MMltÆ

er

M:tMl

t I •

I

Oever- og H&andg.&Aater, 4aAak 1'ahrtk&t,
llul:i~evm-e:r, !ladaen-U.G.(tnheda-U.G, 1 aoa 19'

oa

~

rs,1:1.)

Or&Aatkutere, 8,1 ca Stokea-!l'Gtldt,
Paneerværnekilnoaef: 3, 7 ca Bo fort Pan.ervarutaaoner og 2 ~ Uadeen Pan.aervarna-w.ftvarAA\MOMr,
,) Artilleribevæbnill61
l&Doner I
lo cm ( Sclule14er-Crw.ø\ 19)2,
2o ba Rakkevidde),

,.,

( Sch.lleider-Creueo, 1
b Rækkevidde) •

U

Baubit ser 1

15 om

Luttværass~ta:

7,5 om (Vicare, 1 ■e11ere !14
1.ndtøree ~o 1111 IAthaaakanoner).

Barena rredagarnisoner 1 Jvlland,

( Fra S,rd til ?lord ) •
S,nderborg,
l Batc.illon

hlider1
Baderaleva

1reder1c1a1
Mrhu.al

Bao.dor11
Viborg,
Otab~la
lorri11

at 2,1o4.tolkereø.aeA\,
I.og II, Fod!olkepionerbatallloa,
2,1''odtolksrcgi.ilent !,r l BataillOA)
og 2 r.t'deli.ager at 3,Art1llerlrtØ•
ment.
7. Fod!olk1regiaaent 1
,. Art1ller1r~.o.t (x 2 At4eliA-

IØ,,

J~d•ku Drll&Onr•&iae t,
Jydake Di vili™ loawaA40,

Artilleri•Skvdeplada,

Fodtolke-~de~lllda,

1,) Os•u 1 Denmar~ blev der i Slut.o..iJl&eA at 19,9 eoa ~or1t..Ua.11 W !;Qb111aer1.:l.gen da..l.let ,, "lfeutrali tetnara•.
Det 'bett&&l' af en per1onel i'oretarmi.J16 a! Baru. De'I
,1ev Opn&Qet ved lqere TJe.J.eetet14 tor aktive J.argu11 01 Todkeldelae Id ~eserveeoldater. Ba:ren1 Strru 1
~Adtlten at 1940 oa }o.O0O I-land.
2e) fptal St"rke oa 20 Aa:'g...ci&e a. rundt regnet 8.000 ?f&Dd,
1 alt 160.000 lland. Et nasten lige aaa etort Aatal
1lcte WSd.allnet !!a.ldtkab kraver tør1t en lmgere Ud4aoAtleeat14,
,.) IJ'!lt1A44el1111ger: Oplvlllillger tonl148er ikke. Der ku
n&n91 med, at der udover Fred1ro.;;cen med 2 DiviaioAer
opatille1 1derl1&ere 2 Divisioner. Fredsdiv11iooernt1
St•rke cied 4 Fod!olkaregi~enter l 4 Batailloner tlllacler nemt Opetill~eo af en 3. DivieionJ ogaa.1 Op1til11.n&en at cm 4. Div!eion vil ved :AbilieerinS ikke berede Vulkeligheder.
lrii~en vil beretter tor~e.ltlig beata.a at1
l Ar'lltøverkollr:Da.'ldo og 4 Divi1ionor.
Det maa GDta&H, at D1v1e1ooe!l8 Kri411.nddtlill& er eA
..,

vt- :i ~1 i ·: er.de Jil_o,g~_:_ _l_c_l_.

4.)

Tre:1.::l:r.g ( !)! d .:.::-:,;:!.d.e.:---'l!3 · ). ::nl:el theder :ned Hensyn
til Di'l!!:-J!_e ;:r._•:, .:....'.!L.o:,-r..s -: L.:J.i.i.,s er it:.ke kendt.
Gr::nsev..::.E.• u:~ :.E.::.J G:-.;xseg!! :: lari.ileri ved den tysk-dan-

ske Gr:.:.t:?~. Dc~·.J...'.e~ ~r t~: ,je~lik.i.;el1 0 G~..i:nsebeelcytt~ls~ og~~~ ~1: i-o-i~;ileå vU!'3i3cnerne S~nderborg 05
Tø.:d~r ( 1 :...:-:1:·;1·: .... :;:;;t..:-:.:J.~:on + 2 iodfolks:,1oaerb~ t.ail: or:e-:} .

l'lw-lilc-re 0~1l• sc.!:.,i-=:r for~liE;~er ikke, Dog skal fyn.gde-

p~tet tor et d.::..:i~k L~1eforevar over tor en Beaci?ttelae a:t hele ~..rur.ark liggo p~a Sjælland. Regerill.8 og
Generc.;lat~b c.r.s~: ik~e JyllcJ.nd, men ~jelland tor det
loentl1ge DI...J..!l;;.r}:' der aknl h,ld'3S til det eidste.

1•)
2.)
,. )

~•)

Den da.a.al:e sc:-:l.::..t 1t: v1.:1!6 \ig a! 0 0d 1861:mlig Be ■k.af•
ten.hed. i:ia.ae '[;-:iduJl..:l~:..ae er kW1 betinget tilatraakkelil•
Ozlderot:t'ice.·s:.c-:.r :;;, zs~ 1:r :-1.i.g;. !.. Tcu og kun tildele
tilatnk~diet ·... .i.:..z.et.
0!!icera-Ko :..1> s c..: e1· i.:!:! til St !l.JSO!!iceragrad u.dd..mnet
t.1:.st:rr:~·J·d!. e ~, d~.-..:.:io·::ar er Jot !er ga:i~lt ( ~uberal tei-t ') c 6 tilJe:'..s uden ~vi.ag (·'ac~loe~).
Den d~ske Væ.r!le~~t er behæfte:t 0ed fil li tse:vatemeta
UuD..t;ler. ~en er for ~id~n !i:.ke egnet til ;~rebshandl.1.nger, ~gsiu 1
er ,en t~- og udru..etni!l&Sma!811.&t

.~r=~-r~~

vanfkcji3"t c.1 .:..:vcrli.;. : !cd.st~dt!r •,oksen.
Be~n:e:.s :!."to:J= 11<!!, t 1a: ~•cd.fcll.:ets stærke Udstyrelse
med lc~t~ ;: _s1:!nt; :··1 ~:: <!= ( hver t iod.f'olksrcgi.!lent A 3
Bat.:..111 o.:i.::r ~r.-~· ..1c., ~l.:.J 144 le:-:-; c llial:1.a8cværcr),
aedeno Udr1..Str.:.:1c:n .:J,:1 tu.osc Vaabcn er væsentligt
rill.geru CJ~ hoc oz .

7laud.J

.t i,·~tr ~ ; s-:n,:.:i.'t,c
17 ~-: r :-- ~' .Jc:;.-:,i;i

l: C::.i;=v~.i~~a~j~ (~eraf 2 :iode~nc)
1 a~:-r id:t>··,:::,:..!.1~sbr.:..:i

n

...i:.nj: ,_. ::·_:·: .;j::r OJ fI~.:::~p -::s:!::i't-e
:;.;..;:c•i: : .,;:i.~_. , .. 21 5:10 :..,ns,

2.)

~ ·t·::_a:-·: :::;
:? ,'.f:it.): i~\,;:- :! ·.::r~!:s Fl vv _,r t!'Ct>por,
l .·~ de !:.=.z ~c. .:·1r.c-f~:9v~re,
Hc.r,1~ : ~_;g ... r i=U!l ,~.J ljr·.1"J::..: af H.:..•r.Jne Flyv.Jrtr1J::,per 1

a) Ir.di.li~~:

JvllJ.:l~ 1 V~:1 Jli~-

.. , -

r ..,·"'
.J

l c l

•

De to wl:ir.: L ...··: ..:: .._.fj_ l !=-!-=-.s ~lo·:.; :ist··rk.Jr l1Ucr paa

Sjc::?11..:.n.:1 . l ~3 .: -~::::._:.:;: ~f ...:a..-iucfl•rv.)r-Afcfo:1ng.;;u
(12 Lll.-icj:::.c..,-~r-·. _=:.:.:..1.~r~ :::.1=-e.;td :,aa 1'':'7.0..
Den os.:.:1 :d•~ "1.0.C-..: : · 1~:. : -: .:r:t.: Udo-'r lo4 Fl"V..J~skiner,
heraf or
}6 J.:i.~.:r..:_s:..1 :'k r
8 K.~ -.: - ·- ~-:__-:s,r ,:g
6c :::-.:.:: 0 ::: .. c -:r!.!:.f.~...u;. skin,lr.

Uod Uudt~g..:ls~ ~! :~. 17 :u.E~r~~~k!.ner af I. Klaeae
( 12 FouJr I-?1 ~i=~- 5 Fol&..:r G-1) h~rer eut:i&o
Fl.-vo..iasld.n .:r tE I~, ICas.:1•J eller or !orel:iat.
1

b.) Luftv~rnsar:~!: ..:~Lu!tVZ:rn.scr~1:!~:i~t er ~d~rl~t Hær~nø !.edelae.
~t Lu!tvc::.r!ls~c.tt"r1 =..:::.r 4 J:~or..cr (7,5 cc Vickers
Lu!tv~rnsk.::.co~..:~) ~~ Vic~~rJ - lo..J.J..:..r.do.J.:1tvri~l.
,..oruden Luf~•:c:!Za:å·: ..:: ••.:.,r.L.:t l"~d..:s dor o 0 saa 8 Lu!tvarne~.:.tt.:ricr V4::I. -::·..;:~·~!.ll .:: rict, dor ar udrustot paa
88lolwlt;;t ~ d . :..O.d n.d. :.:1: cils;,:o!l.Jrur dJt do.nel:e Luttvarn
over 4 L,.ve::t.adterb 2.:-;,.rt ,.:r ..i~ ! 32 t ,2 L"a~twra.
o.) Lut<;v~oots _e~~ ;;vr.~1 ,!: r..'.lV~c.1..:lso:
J'or ~tørstodel .)C~ ·1 .::i.':~;-..:.,.:rl:.: pa... .orne; vad Jvllande
5'-dvwstkvat og ·nd i.::: -::--::il::o G.!"anso 1 ciet hØjoetG
l - 2 ; !d~l1.l!;.:-:. ~ i.: ii ,~,:.d a! d~te et.,;dviso ~aQQUDtr..m,;o.!..n.g, fr i.:..:. ~':i= .:..l-:. i 0.:.....: ~-1,n·nc oma'ing r.øb -; ~vn
og Tø..i.dvr - ... !:.:..:n.:..:., fo..:-tj.:u:i:- d~t doc; ogea.:i paa
Grund .J.! d~ts tild~ls ~od.,;:-n~ ud..-.....tni:lg C~.mærkeol.ll.hod.

-

8 -

Udkast til de krav, der ved en tysk besættelse skal stilles til Danmark.
J6. {eh. 1940.
Ciel'aq -

Kun gennem oflieer.

Danmark.
l.)

Forudsætning:
Mili.tær besættelse er foreløbig kun planlagt for Jyllands nordspids (Skagen og
Frederikshavn).
Desuden må der skabes sikkerhed for:
Jernbane/orbi11delse for tyske forsyninger fra Slesvig gennem ,Jylland til
Skagen;
Forbindelse til sos gennem Bælterne og Øresund.

2.) Indgreb i dansk regermgs·magt og administration foreløhip; kun i ·det omfang, som kravene
i henhold til punkt l nødvendiggør det. Kun hvis forbmdelsen gennem Danmark til
Norge ikke sikres loyalt af den danske regering, må forholdsreglerne i Danmark skærpes.
3.) Garanti for opfyldelsen af betingelserne i henhold til punkt l ::ikal kræves af regeringen i København mod tilsikring af "idtgå.ende respektering af den danske suverænitet. En af det tyske rige bemyndiget repræsentant (gesandt) må stadig overvåge
regeringens loyale gennemfø1else heraf. De nødvendige forbindelsesorganer for kontrollen med de vigtige administrative områder (trafik, telekommunikation) må v1nt>
til disposition for denne repræsentant. Der må attacherr.s ham en t-ærnemagtskommiss(J'r.
4.) Såfremt den danske regering bøjer sig og det ikke kommer til modstand, ni
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 vanskeliggur
indgreb mod os. Det er værnemagtskommissærens opgave at kontrolere disse forholdsregler.
5.) Den danske regerings udettrigspoliti.~ke virksomhed må underkastet! vidtgående begrænsninger. Forbindelsen med fjendtlige stater og neutrale lande, der kan tjene som forbindelsesled ti1 disse, kan ikke tolereres.
Derved vil de fiendJlige statera misa-i011ers frie ,·irksomhed i Danmark blive umuliggjort. Deres afrejse fra Danmark mA fremtvinges.
6.) Landets administration bør arbejde uhindret videre. En tysk repræsmlalion vil forels hig
kun være nød,·endig i Hjørring amt (nordspidsen af .Jylland).
Desuden skal jernbanetrafikken til de tyske 11tottepunkter sikres , ed hj<.elp i1f
forbindelsesorganer hos generaldirektoratet for statsbanerne.
i.) Overtagelsen af den udl11Je1llU magt, \il kun komme i betragtning, fonMhidt ang~r

områderne omkring de tyske støttepunkter, men er dog foreløbig ikke påkrævet i :lå
omfattende form.
Også med hensyn til stra0eretspl.ejen vil det foreløbig være praktisk at lade
danske domstole tage sig af forseelser mod den tyske be11ættelsesmagt. Hvis Danmark
ikke vil samarbejde, må den tyske krigsretspleje dog træde i ste<let.
8.) Telekommunikations- og post/orbi11delsen med udlandet ad søvejen (mod vest) må inclstilles. Hvorvidt den senere skal frigives til det neutrale udland under censur, må afgøres siden.
·
Telekommunikations- Ol!{ postforbindelsen til MeUem- og Ostewopa må opret holdes på grund af manglende kontrolmuligheder.
9.) Pressecensur må kræves gennemført af den danske regering. Mulighed for selv at
overtage denne eksisterer ikke.
Radi-0/011ien må på passende måde kontrolereø af den tyske befuldmægtigede .
Oprettelsen af et kontrolo1gan vil være nødvendig.
IO.) For er/11,n-,;slivet gælder de for Norge udarbejdede direktiver analogt under hensyntagen
til den vidt~ående selvstændighed, som den danske regering beholder. Da Danmark sandsynligvis fuldstændig vil komme til at falde ind under den engel.:!ke blokade, er tilslutning til det kontinentale økonomiske rum også nødvr.ndig her. En tysk erhvervsrepresentation vil derfor være praktisk.
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ØVE R.'-TKOMMA!\DEHEJ\ DE
9 ekøcmplarcr
3. ek11emplar
Jf"FA ' .Al,t. L. S,. f:!O~(INJ r,. Kdw.Clat/ø .•

loøtnd.a vedr. operation "Wetteriibung••.
J.) 1.Jd\·i.klin~en af situntionen i Skanciimffien kræ\"er, at alle forberedelser træffps til at

hf'sætt-e Danmnrk og !lior~e med dele af værnPmngtcn (,. Weseriibung"). Herve1I skal l't t'OJ.?Plsk onrgrf'h på Skandinu \·ien og Ost<'rs1ll'n fur<'bygg<'s, vor malm basii;
i Sn·rige sikre,; og krigsmarinl'O!I og luftvåbnets udgangsstilling mod England i1d,·idcs .
Sikringen af aktionen mod indgreb af engelsk!' sø- og luftstridskræfter påhviler krigsmarinen o~ iufh·å.bn<'t indenfor de gi,·ne muliJ.?hcder.
De styrkt'r, der sknl sa•ttes ind på" We1-eriilmng·', må i betragtning af vor militinpolitiske styrke i sammenligning med de nordiske st.aters være så små som muli~e .
Dt•res talnrn.•s:<i~e sniglted må udlignes ,·ed dristig handling og overraskende gennem førelse.
·P rincipielt må det tilstr1t•bes at give aktionen karakter af en /redelig besættelse, hvis
formål er \"tl!bnet l-eskyttelse af de nordiske landes neutralitet. Tilsvarende kra\" vil
ved besætteløens begyndelse blive forelagt regeringerne. Demonstrationer af flåden
og luftdbnet ,·il om noovendi~ gi\"e 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. armekorpH , infantnigeneral v. Falkenhorst (chef for
.,gruppe XXI .. ).
I kommandospørgsmål står han umiddelbart under mig. Staben må suppleres fra
værnemagt ens tre ,·åhenarter.
De styrker, der skal stilles til disposition for "Weseri.iLung··. står under særlig kom •
mando. Der • må ikke disponeres onr dem til anvendelse på andre krigsskuepladser .
Lufh·åhnf'ts styrker undetla•gges V(•d gennemforeisen af "Weseriibung·• taktisk
gruppe XXI. Efter at ha,·e fuldfort deres opgave overgår de pån~· til luftvåbnets
øverstkommanderendes kommando.
Indsatsen nf cif' af kri1,:smnrincn og luft ni.linet direkte leder'._c styrker skal ske i
11nn·vert llllmurl,ejt!c med gruppe XXI.
Forplejningen af de til gruppe XXI afgi,·ne Jnæftn skal sikres af værnrmagtens
forskellige våbenuter i henhold til de af chefen fremsatte lcrav.
3.) Over11kridelsen af den danske 11:rænse og lamlsa"tnin1,:en i Norge skal ske &amJidig.
Aktionerne 11kal forberedes D1cd stun;t muligt eftertryk så hurtigt det lader sig gøre.
Såfremt fjenclen tager initiati,·et overfor Norge, må vore modforholdsregler kunne
iva•rksætte omgå!'nde.
Det n af stør!:te betydning, at vore forholdsregler kommer overraskende for så.vel de
nordi~ke lande som for \"orr fjender mod vest. Alle forberedelser, især dispositionerne
med hensyn til lasterun1 og tropperne, disses instruktion og deres indskibning må
lægges an herpå. Hvis forberedelsernt· til afskibningt>n ikke kan hemmeligholdeis
længere, må lederne og tropperne vildledes med hensyn til bestemmelsesstedet. Tropperne må først få kundskab om de ,;rkeligc mål efter afsejlingen.
4.) Danmarks besættelse (,, Weseriibung Sud·').
Gruppe XXI's t~pgave: Overrumplende hesættelse af Jvlland og Fyn, i forbindelse her .
med besættelse af Sjælland.
·
·
l\1~d dette formål fur o~e skal der hurtigst muligt gcnncmfores fremstud til Skagen
og til østkysten s.f Fyn, idet de vigtigste punkter undervejs sikres. På Sj,l!lland må
der snarest muligt skabes støttepunkter som udgangsstillinger for den senere bel!ættelse.
K!iysma~inni stiller styrk~r til dispol!ition til silering af forbindelsen Nyborg- Korsør
og til hurtig be11ætt.-lse af L1llebæltshroen, samt om fornødent også til land~ttelse af
tropper. Den forbereder endvidere kystforiwaret.
Lu/tvd~nel ml afgi\ e luf~styrker først og fremmes~ til demonstrationsformål og til
nedkastnmg af flyveblade. t.: dnyttelsen af den <lanske Jordtjeneste samt af luftforsvaret
må sikres.
5.J Noryes besætlel.'le (, .'\'i 3-,riib,.10g ~crci ).
Grttppe XX.l's opga::c: Overrum:-ilende besættelse.af de vigtigste kystbyer ad søvejen
og ved hjælp af luftlandetroppt!r
K rig~m<1r11w" overtage~ f0rberec·.ehie og gcnnemfor<'!se af tr1rn .,porten ad søvejen
af landmgstropperne og cte atyrhr, d.!r seilere ekal udskibes til 011lo. Den sixrer tilførslerne ad suvejen hertil. Dt>r må tra.•ffe11 for ce.i:f:delser til en hurtig udbygning af
Norg~ kystfors~·ar.
Lll/tt·åb,1et skal efter besættdsens gl•nr:e· 11fmelse sikre luftforsvaret samt udnyttelsen af de norske baser i luftkrigen rnod .England.
6.) Gruppe XXI skal stadig hold<' OKW å jou,· med, på hvilket stadium forberedelserne
befinder sig, og forclit!)Zge en kronulop. ;sk ordnet 1Jversigt over forbc!Æddsernes forløb .
Heri skal ilet mirnlstemål af tiu, dPr er n,!thendig mellem ordrens udstedelse til
aktion "Weseriibung·· o~ u<lfon,ben af sam!'.1e, augives.
Der skal giveø meddelelse om den påta:nl!:~ komm1111dostation.
Dæknavne: Weserdag
date.en for .- hi.-: nen.
Wesertid = tidspunktet for t•!.."tionen.
Adnlf llialer.
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operation "W eseriihung44,
6. mart. 1940.

Hemmelig komm&D._. -

Cher..,! -

CHEFE); FOR SOKRIGSST.-\BEX
. . Ski. I Gr 2Jl, .W GhuM CM/•·

K1111 gumem ol&eer . 1 )

Bala", dø 6. marU 1940.

2. eksemplar.

Mannegruppekomm&ndo øst
Yarinegruppekommando ve11t
Flådekommando

lmtrub f'ra chefen for øekrigutaben ang. operation "Weaeriibu.og4'.
I. Uii9ar19s.stillin.gtn:
Udviklingen af situationen i Skandina"-ien kræ,.·er, at alle forberedelser træffea til at besætte Danmark og ~arge med styrker af \"ærnemagten (,,Weseriibu.ng").
Herved skal engelske o,ergreb mod Skand.tna\-ien og OsteNoen forebygges, vor
malmbasis i Sverige silaes og krigsmarine.ns og luftvåbnet.! udgangs.,itilling mod
England ud..-ides.
Principielt t ilstræbes det af gi,e aktionen karakter af en /r~t!liq besættelse,
hvis formål er væbnet væm af de nordiske staters neutralitet. T1ls,arende l.."T&v vil
ved besættelsens begyndelse blive forelagt regeringerne; bortaet fra militært og
udenrigspolitisk nød vend.ige tyske forholdsregler garant-efea der selvstændighed i
regerings- og administrationsanliggender, forså"-idt der ikke ydes mod.stand. Ydes
der modstand, skal den slås ned med alle militære midler.

II. Formåld:
Samtidig, o\·erra:!kende og lynsnar besættelse af de vigt igste områder af
~arge og Danmark. Overskridelsen af grænsen til Danmark og landgangen i ~arge sker
samtidig.
Det er af steTSte betydning, at vore forholdsregler kommer Ot'fT'Ta.skernk både
for de nordiske lande og ,·estmagterne. Alle forbereJeoo skal tage dette afgørende
syrupunkt i betragtning. Eventuelt opstående ,.-arukeligheder under arbt>jdet og ubetydeliize manizler ved forheredelsen må. foreløbig tages med i ko bet. Hvis bestemte
uaf.iselige forberede~er ikke mere ka11 hemmeligholdes helt, må man gi ve det adseende af, at aktionen gælder andre mill (Vesteuropa) . Skibe og troppe:ityrker må
først få. meddelelse om de virkeliize må.I, efteJ' at de er løbet ud.
Tidspunktet for gennem!OTelsen 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.
Af hensyn til de indledende forholdsregler gi,.·es ordren om "Weserdagen·· mindst
4 dage før. Aktionen .,;1 antagelig blive gennemført ca. 3 dage fer opention "Gelb''.
Tidspunktet for aktionens påbegyndelse (dækna..,,i: ,,Wesertid'") er daggryet.1 )

III. Gffln.em/flf'euen af den /f11'm ~

:1 )

B. Danmark.
l) Indmarch med motoriserede styrker i Jylland. l"nder f'remmareben drejer en
motoriseret skyttebrigade af o..,·er Lillebæltsbroen til Fyn. Samtidig opretteø
brohoveder ved Korsør og Ged3er. Overførelse af yderligere styrker ved hjælp af
færger til Sjælland, hvor de marcherer mod København})
2) I forbindelse med de under 1) nævnte forholdsregler påhviler der l a i g s ~
føl2ende ooizaver:
a) Ved Wesertid lan~tte~ af en stødtrop af hæren~) ved Lillebælubroen ved
hjælp af et lille krigsskib efter gruppe østs skøn.
.
b) Landsættel.!e af en bataillon ved hjælp af små færger (event. Jernba.ni'færge)
i Korsør under beskyttelse af et linieskib.6 ) Eventuelt bekæmpelse af et 9 cm
batteri ved Korser.
c) Overførelse af en bataillon med en Gedserfærge fra Warnemiinde til Gedser.
d) C'dsende~ af setransportfolk efter tropperne til Frederikshavn og Skagen
for at udnytte disse havne for tilførslerne til X orge. 7)

C. Lur tv åbne t ~s forholdsregler .
Foruden ai foretage lufttransporter til Xorge vil ad.,;killige grupper af kamp- og
jagerflyvere få til opgave at intimidere og i givet fald at bekæmpe no~e eller
daruke luft.,!tridskr.efter samt .indre mo<Litandere. Så snart Jet er muligt, skal
izrupper lande på norske flyvepladser og holdes rede der til l138Ding af op~\·er
indenfor landets grænser, specielt til forsvar mod e\·entuelle engeWce modaktioner.
Hurtigst mulige overfITTelse af luftværruartilleri til Sydnorge (Oslo, Stavanger,
Bergen) er i,tahla .

.J..

7

-

..... .,

. . . Overfureisen af ydcrliizere militærstyrker til Daumark ~ker nwd Gedser- og Storebæltsfærgen. Derefter må der regnes rued konstante, løbende tilforsler til besa.•ttelsestropperne.
V. Krigsmarinens sikkerheds/01"an8taU11i11yer mod engelske forstyrrelser af operationerne
i forbindelae med den første besættelse.·
a) Aføpærring af Skagerak indenfor territoriet Ryvingen - Hanstholm ved hj1Plp
af minespærringer med intervaller på ca. 10 :if u]m[il) undn den syclnorske OJl. den
danske kyst. Udlægninizen foreta1Zes af ~mtli)!e disponible hJælpt>min,•fartoptr
natten for Wesertid. OffentliJl. bt>kencitgorelse af minef,•ltt>rnes lwli)!~t>nhed på
We:1erdagen. <lt>nncmfures af icruppe W:lt. :,O:åfrcmt i,!1•11u1•111furdst>n for.1t
synes mulig på et senere tidspunkt, hen\'eudel11e herom til sølcrigæ;taben.")

VI. Komma11do/orhold:
Gennemforeisen af operationerne i territoriet vest for minefeltet
ovurdrages9 ) gruppekommando re.1t,
territoriet nMt for min,•feltet i ~ka~erak ·-r:
ovurtlrages den 10) gruppt>kommanJo ost.

Skagerak

X. K01"t/orsy11ing :
Den nod,·endiJl.e supplerf'nJe forsyninic med søkort for srn1trubkræftcrne for beredes af søkri~taben og til:!e1ules gruppekommandoerne til udlevering til de
pågældende i1tyrker.
•

XI. Militære krat•:
Der vil fra militær side blive i1tillet fol~cnde krav:
a) Alle befæ11tningsa1tlæl( inkl. ammwiition og manclskab11rum må :1t11lcs til rådight.>d.

b) Over eventuelt 111llagte minei1pærringn skal der forel11•icges nujagtigt materiale.
Der tages forbehold med hensyn til di11po111tion h.-rover.
c) Alle kabler er und,irlugt tysk kontrol; k11lit•lforbirnlell!t'n med England ,ms~ndereø.
d) A.lle_radio- og p1•jlei1tationer i1tår til di:1position for den ty~ke værnemagt.
e) RaJ.iosenderne indretter deres udsendelser efter tysk on:1ke (navigatori11lce hjælpemidler!).
f) Alle sostridi!kræfter 11kal oplæJZ~f'8 i bavnene. Der tages for~hold med benøvn
til t~·slc bf'\·ogtning. Til di11poi11tion.u)
•
GennemfureL!en af de forannævnte krav påhviler den politiøke ledelse. De mili~re
mvndiabeder skal handle i dil!86 kravs ånd . . ..
XV. Resume:
Aktionen er baseret på, at de for~te besættelsestropper tran:iporteres frem af
enheder af krigsmarinen. Den heldige gennemførelse afha•nger i hoj grad af di:ise
enheders chefers initiativ og målbevidste vilje. Den styrkemæssige svaghed skal
udlianes
ved dristig handling og overrumplingsmomentet.
0
Aktionens heldige gennemførelse betyder et afgørende skridt i videreforeisen
af krigen mod England.
(sign.) Raeder,

E. b.
Sehni~wind.
') Aktetvkke nr. 26 foreligger i en meget dt\rlig udfa•rdi11dee, hvilket 1 hoj l{l'&.d har vanllkeliir11:jort
læsningen. Til akt:itykkc•t h11rer en r..ekkf' senere udfærdigede tilfuj,·lser dels i ruadkindkr ift. dels i
ht\ndskrift, som der rt!<h•gort>:1 fur i cfterfulgendc nuter.
1 ) S.ctningt•rne: .·lklwnen . . . d11yyry,t er overstreget.
') PI\ dette sted i dokumentet 11kal mdfoje11 folgende senere udarbejdede indskud:
,. Weaertid·· ligger tnd11u iJ.-J,,. fad. /Ju kan 1,lit·t t,,lt ,,,11 en at.n,rt t,,/ p,I ,fogen, hri, uti/•.tn7H·t ·
lig 11dtlannt.la, a/ /u/ttrun11pur/,ityrJ,:ernt. i 11al • °'I 1,/iwl/fyrni™} nv,fr,ndigyør, "' /1llx1g,l,rygtl"ni
af h,lt rut,n Jin,iu 1/td

Olll

dayni (,ltiyalya) .

•) PA dette 3ted i dokuml'ntet ,ikal indfujt>11 fulgt>nrle 11enere uclarbl'jdede indskud:

,,.,,J

6)

1)

Jnd,ir.jling a/ tn r.911r.l trnn,ip,1rt,uw1ptr (011IJ'rnjM•11,l,1111~r. 111i11,f,1rtoj)
en f1Jr.,t,r-rl.:,t infantu1•
bata1llon til 11<'"-Plle/.t, 11f riyt1ye pun!·ter i Kob,,11)1111·11. ~led hånd11krift er 11em•re tilfojet : (()p/ya 11i,ager 0111 dt1111<! lx1ll,illm1., ,dyrh og udru./ll11i1uj /,,r,/1']9~r oufou 1L.J.:t. f',1r.,t 11,lr ,Ji11"t /UH ·
liyyu, tnrtf,.., ,lu 11f'}orel"t 11wl hn..,y11 til f,1rtuj,t.) Yderligt-ri! tilfujel,ie med hånd11krift : .. /fo,1.,, .
nadt D,111=itJ ... J11,id:1/mi119,ih,u-n : Trat•tmu11dt..
HAndskrevet tilfojeløe o'°er linien: ( K,)tl1J'•IIJlti).
Ordene : s,n,l /arytr .. . /111it.<Jlrib er udstreget og Cnit~ttet med : ,1 /i11it,hb i Kor11or. Herefter

øk&l pA dette st1.'<i indfoJeø folgende :1enere udarbejdede ind11kud :
Til/øjeue : Som lraMporulcib t·ed a/d·i/111111gen a/ i11/,111ter1h,,tt11llont:11 til Kor110r r,.,urert., li11ie11hbd ".Scliluwi9-Hol"tm". /nd111.ibni1t1J"hat111 : Kitl-llolttnau. Til bmg l1td /nruuatlt.Ulffl ltd/or Kor- rrwlføru dt.r '!Jfltd'- ,vnfu- tilt., primt11lab,1Md,. (.\'I><').
') PI\ dette sted skal mdf"jea fol~ende ,icnere udarlu•jdPde ind,ikud: e) Fre1n.d:atJ,ut. af tonnage til
tr,rnaport af tn /or,t,rrlc,t in/1rn/,ri/,,,1,1iU011 til A."vbt1thm·11.

I afsnit

& er folgendc ord ud11treget :
Linie 2: ca.
:J: aamlli9, di./lp<mil,/e.
5-6: S ,lfremt . . . ~11hiy.,,d,1IH'11.
Med ht\odøkrift er senere t ilfuJt't :
Omm111/o,rtl"tn af 8JJtrrri11y,rne i .Sl-agunk ,kul 11n,/er u/1, 1J111a:.-rndi9h,d,r 1'"'"'"'!19" tal natt,n
før ., lru,rtid·• . TilJ.0111m.t11ultringen a! 111,11efnrloj,r t,l yrupp, r~111 d:,r i yod tid.
1 ) Rettet til: tr oi·udrriy,I.
10 ) Rettet til: tr den or,r,lrngd.
ll) Ordene: Til di"ptM1l11111 er Mt•ncN' udtt rel{et. PA ,!,·t te• ➔ t<·1I Mkai mdf1•J1•11 fohz ·nde M·nen• udarb"jdt'<ie
indskud : Ved fvni, ·IM 11/ ,gn,d, ,,.,ukiw/,/e ,t ,1· Lri•J ' ·d·1I•, ,,._, ,,.,ry,r P'I •drkt1i· ,,.,J,J,
:,l,,u.
1)
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11elige.

'U'l;;U<:"•...

• . . . &UAC.u.L1Vl e4e

Vl \ilt:"

UUJ

eu c ~

ucl.U.U-ICUeJ.JVlUC&.eC

G.L

- 15 -

alk forberedelserne til operation ,~W eseriib~'·
12. marta 1940.
BemmdiJ kommand~ -

Cbeuag -

GRLPPE XXI
,n g. K .d Oll, Ch e fs&g.
I . c . ....
•,r. 2 -,_,

r edrører:

Kun gennem officer
Berlin, dm 12. 3. 19-10.
60 eksempl&ru •
20. eksemplar.

Camouflering og hemmeligholdelse.

Forudsætningen for eth,ert foretagendes succes er overraske~en. Under forberedels_en
kan den kun sikres ,ed den pinligste kontrol med og strengeste iagttagelse af hemmeligholdelsen.
For den foreliggende operation befaler jeg som resume af de hidtil givne enkeltinstruktioner:
l.) 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 anvendel3esformål. Der skal gives belæring om de politiske følger af
sådanne farlige drøftelser. Det skal indflettes, at vidtgående formodninger i det foreliggende
tilfælde sa\·ner ethvert grundlag. Kun overfor officerer må der tales om en forestående
omgruppering og om op:;tillingen af en resen·estyrke, som endnu skal trænes \·ed øvelser.

2.) Kan forberedelserne til yderligere beredskabsforanstaltninger (afskibning m. v.) ikke
mere hemmeligholdes, skal der på samme måde, under t&-.·shedspligt, opgi-.·es anførerne
og forkommandoerne en transportbevægelse mod sydøst uden nærmere angi\·else af målet.
Transporten skal af hensyn til rigsbanemes afl&dtning og af camoufleringsgrund~ finde sted
ad søvejen over Ostprejsen.
Overfor de enheder, der ankommer til :S-ordsøhavnene 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 o\·erskride linien: Slesvig - Husum hverken med tropper eller med rekognosce•
ringskommandoer. Cndtagelser kun i påtrængende tilfælde, kun ar officerer i civil og
kun med særligt samtykke fra den L~XI højere kommando. Indtil W 71 ,iag skal der,
når hemmeligholdelsen ikke mere kan opretholdes i det fulde omfang, antyded en &Jet.ion
mod øst, bestående i samling med afskibning ror øje i Kiel, Hamborg og Flensborg.

3.) Virkelige mål kan bekendtgøres o,erfor:

•

a) Selvstændige troppeafdelingers kommandanter tidligst på \V 74 dage.
b) Førere ned til kompagruchefen for afdelinger, der imL!kibes med setransport for
øje, først ombord kort før udløbet, mand.skab~t først ef'ter udløbet.
c) Førere ned til kompagnichefen for afdelinger for lufttransport tidligst l time
før indstigningen i maak.ineme; mandalcabet, forsåvidt det er nødvendigt ·og muligt, fem efter st&rten.
-i.) Den før afsløringen nødvendige medarbejderkreds skal udvælges skriftligt af de
ansvarlige kommandanter og begrænses mest mil.ligt. Alle de forarbejder, der, seh·om det
kun er antydningsvis, gi•;er adgang til at drage slutninger om foretagendet, må kun foretages gennem officerer (skri,elser og tegninger!).

6.) Der skal med øjeblikkelig virkning hoe divisionerne og de overordnede stabe etableres
en skærpet kontrol med posttrafikken. Feltpoet skal udelukkende benyttes. Poetcensur
af le officererne.
6.) Den indtil nu tilladte orlovøkvota af 5 % må ikke o-.·erskrides, 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, strab tilintetgøres \·ed landing på neutral
eller fjendtlig grund. (Tændstilcker medtages).

,.

8.) Alle forberedelser på pengeøkonomiens område skal holdes strengt hemmelige.
Tropperne må fent efter o-.·erskridelsen af den tyske rigsgrænøe erfare, med h"-ilket formål
der udstedes rigskreditkaasesedler. ~ærmere be:1temmelser se: (Gruppe XXL O.Qu .. IYa
Nr. 1/40 g Kdoø. Chefs. af 9. 3. 40.)
9.} De til divisionerne oveniendte kortpakker ml, forsåvidt det ikke er nødvendigt
for /.,-erstabene, ferøt åbnes, efur at det tyske rigsområde er forladt, i flyvemaskinen og
ombord på skibene. Se nærmere : (Gruppe XXI la, 16/-iO g Kdoa. Chefs. al ~- 3. -iO.).
10.} Overtrædelser af denne befaling skal irtralfes under &nvendelee af de strengeste
straffe og anmeldea til mig i hvert enkelt tilfelde.

.. ,......rm

Den llffl"lt~~nde

gruppe

m

Referal angående forhandling om øignalofficeremeø ind·vieløe i
operationøplanen "Weøeriihung Siid".
12. marta 1941.

H ~ 11.ommaod-.
H. Kdo. XXXI
la /Naclar.

Btrlin, den 12. 3. 1940

•
Forband~.

I forståelse med den overstbt-falende, flyvergeneral Kaupisch, og chefen for generahitaben, gennalrnajor Himer, blev ,i ignalofficererne ved
198. infanteri division, kaptajn Schalla,
11. skyttebrigade, kaptajn v. Brackel,
liO. infanteri division, kaptajn Reinicke,
forsåvidt de for signalforbindelserne nødvendige forarbejder gjorde det påkræ,.-et, indviet i "WeseriihunJZ Siid ... De blev ved hil.ndslajZ forpl igtet ti~ ubetinget ta~shed overfor
enhver og udtrykkeliir gjort opmærksom på, at der o~så skal iagttages ubetmiret tavshed
o•.-erfor alle de officerer, som ikke er indviet og forpligtet.
Udelukkende til brug for sigualofticereme blev udleveret som grundlag for forarbejderne:
I.) Spiona,zenettene " W eser Sud·',
2.) Særbefaling for :1i1maltje11eøten for Kdo. XXI la/ :S-achr. Nr. 10/40 g. Kdoø .
af 11. 3. -10 (chefsag)
3.) Radioplanen.

'.

4.) Kodemidleme.
Det blev 81l'rlig betonet, at injZen måtte tageø i brug ved hjælpe- og skrivearbf'jder.

Fordelin~en af radiomaterialet for ., Wi>senibung ~ord ·· kan uden nogen indvie lse forberedes
gennem de radiosagkyndige medarbejiit•re.
l"læa-ligt navn.

Furel-t, godkendt og undenlueve~ :
Reiøicb.

Kaptajn

Kaptajn.

Sluttet.:

General v. Kaupischø korpøbefaling nr. 3 med l bilag angående
Danmarha beøætteløe.
:!I. man. 194e.
Afskrift.

DEX XXXI HOJERI-; KOlUl..\XIJU TIL
S.-ERLrG ..\XVEXIJEL~E
la Sr. J:!3,'40 g. Kda.. C!Kf,.

/l[ut•nljh1{11rkrdj,

Tilintetgoreø øtraka med alle bilag

dt11

:!}. ,nart, 19-#1.

JO f'ucmpl.arer.
- .-kaewpw.

tilfælde af fjt'ndtligt ovl'rfald.

Korpøbef~ or. 3.
I. H,·ia Føreren beste,nrner, at Danmark :1kal besættes, ~ælder føll(Pnde bcfalinl,! .
II. Den lw-jert! komma11do X.X.Xl':1 opqat"t! be:1tår i overrumplende og ~ndt overbov••det muligt fre<leligt at hl's1rtte Danmark . E,·entuel 111o<l:-1tancl fra dun:-1 ke militære ·
styrkers side skal brydes hensynslust .
Bil. III. :\Iuligheder for fjewltlige nfv:vqicfuran-italtn inger, :-1e bil. I .

IV. Tropeernes ledelse og optræd ! Il, s,erlig unJ,•r krnrtl.'rophol<l, indtil videre krigs 1111ri1.•111(.

Der :1kal til enhver tid rt>gnes mc<l engt>lskt> fly wra11greb.

V. Operaiio-nen (., Weserubuil'} S1ui") h"gyruler i form af oi-N/ald
den . . .. . . . . .
. .. . •la~ (. .W••st>rdug .. )
. . . . . . . . . . . . . . . kl . ( .. \\',•:1ertitl .. )

erPne ,ti Iles efter
t \•:-1k rnd10.
Alle a/dt!li11gen opyat"f! lw:-1tå1 i at rivt> op,•r,,t ion,·11 fr,•matl i et>t tag vetl dri1:1tig,
beslutsom handling og ikke at ll\de den k11111 !!''! til :itilstanil, for alle <le stillede opgaver
er afsluttet.

1.) Den /or.~tærkede 198. inf. Jiv .. ht!Rættf'r Sj,rlla,·d.
Residdel:wn af 1lt•1me u lllPtl Kobenhavn •>~ hll\·1•,lpart,•11 af d,• d,rnske milit1t•rt• stnk,•r
n forucb ,rtnmg for lwhnsh•L-i,•n ,,f ge1u1,·111s1•Jl1111(1•rnt> J.!••11111·111 I lr,•s11111l u,i.: Store · Bælt
o~ for Danmarks fred,•liggu n•l~ .

.\fed det formål larnler uwrra11Jr ~nde til .. \\",•.1,•rt id •· :

aJ ,

1\90<.'nnat'ft. 1

rorstærket batl . me<l

rl.ld1,1maJMid

me<i " Hllll.,!estadt Uanzig'" fra

Tra ,;emilnde).
Heruiigte.n med denne landing er at give den t~ke gesa.ndta (ordring qærligt efter-

tryk.
Bataillooen indretter :1i~ herved :1traks til et læ~ere fo rsvar, nemlig ;,nten omkring landgan~t",let ~lier ..fter overrumpliniz af vagten i Citai]ellet ( Kastellet).
( Rekognoscering-u-e:1ultater ni .:!euere hli ve m.-.1,ldt ).
h) / GedJier fra Warnemilnde på :! færger :
l forstærket batJ., derhoa l mot(ori:1eret] m[a.-1km]g[e\·ær] k[ompagni],
(dels kørende, dels motori.ieret, afdelinger af tnfe..nteri på cykle).
I Gedser skal færger og .:!k1be :1trab bi>:1laizlægges !
De på bt>izge de forste færizer ind:1k:ibede bevæizelige styrker
så hurtigt ~m
mulige rardi"9borg. De forhmdrer, at broerne syd for Vordingborg bliver ødelagt.
Med det formål, forhandling med Vordingborgs kommandant; <let kommer an på
at \-inde tid.

w

c) I Kor"" fra Kiel med understøttelse af s011tridsl..-Tæfter:
Divisioruchefen med afdelinger af sta~n.
l regiment&!tab,
·
1 fonitærket bataillon,
radiomateriel.
Opgave: Rask danne et brohoved, heslaizlæ~e alle disponible færizer og skibe og
dermed silcre o\·erføre~n af de med søtransportafdelioger fra Kiel til Korsør
føl,rende afdelinger.
Rekognoøceri.ng mod Ringsted, Roskilde.
d) Pd .e11 F!f" i .Yyl,org fra Kiel med :! rninest~·gere, 1 damper (.,Clau.s v. Bevem"):
~ogle slcytte<lelinger (ca. 150 mand).
DiMe besætter og holder ha.men mod eventuelle angreb, be9ta.!fægger stralra færger og slc1be og hindrer udløbet af skibe ,iå\·el som Jaruke lfdt'lægge~ af krig.og handelsvigtige anlæg.

Der følger:
a) Til KMsør: Bevægelige styrker~ (1 mfe.skinJg[evær] bataillon, (med undtagelse
af I kompagni),
I panserafværgekompagni,
•
I pionerkompagni på lastbiler,
dele af divisionMtaben).
I iorstærket infanteriregiment (sammensætning til søtransport)
på søtron.tporta/deling (damper Leuna, Buenos .-Ures, Cordova, Entrecioø),
fra Kia (indskibningsbegyndelse W-dag, Id. 4,00, sluse Holtenau).
b) &sten af di1.-inann (1 infanteriregiment, artilleriregiment (med undtagel!e af
1 afdeling),
restgrupper af' søtraruiportafdelingen, etapetjeneøten, forsåvidt ubetinget
nødvendigt)
oæ,-

Ged.aer.

Skulle broerne syd for Vordingborg være ødelagt (straks raruomelding
til 198. div. gennem de ved Gt!dser landede tropper !), besætter de med de første
færger landsatte tropper de vigtigste punkter på Lolland og Falster (sammen).
bilag 2).
De omkring og syd for Warnemiinde tilbagebierne afdelin~r tnn.sporteres i dette tilfælde til rådighed for den højere kommando først til omegnen af
Flensborg, hvorfra de fOTea videre til Jylland (jernbanetransport forberedeis).
~ i Korwr land.fatu a/deli~, opgat~ består i sll&ttSt sammen med nogenlunde kampdygtige afdelinger at støde frem til København4 vestlige forsvarslinie og at optage forbindelsen med den i København landatte bat&iDon. ForbindeJ.e optages. Rekognoscering ogsi hen imod nordvestfront.en.
Skulle Københavns vestfront blive alvorligt fonvaret, økal denne ikke
angribes, men indesluttes.
.
Indsættelse af bombeafdelinger skal da gere den dan.ske regering mør.
Forsvarer fæst~ingen sig ikke, bliver di"-i.,ionerui ho\·ed.ityrke foreløbig
udenfor København. Kun ca. I forstærket regiment (udvalgte batailloner) holder
sig rede til indmarch i København; forbindelaen med den landaatte bataillon
ak.al oprettes.
Om eventuel indkvartering af tropper i København følF befaling.

f

2.) Til besættelse af J yllt1nd indsætte11 ~ 1111~ebsgrupper. B,•!i\ge ,itoder Rå hurtigt 110m overhovedet muligt frem mod Nordjylland.
A.) Den /orstærkl'di! 170. inf. div. (tropper se bilag 5) med h0Hd11tyrken fra rumml't
11yd og sydØl!t for Flcll8borg over Linierne
Aahf!nraa - Tønder,
Koltling-Aa - Kuni~sau (.,Kong,•aa") afimittet mod \'ihorg, Aalborg og Skagen.
Ty1ll]depunkl mod hojre indtil Vejle, derpå retning Viborg, Aalborg. •

a) Afgørende for, at den l iO. di,·i11ionø opgave lykkes, er:
aa) den hurtige overYindelse af de til grænsefor11varet indsatte danske styrker
og t>nhvt>r art Mpærrinl(er;
bb) rlillk gennembrud gennem en eventuel modstandslinie i Kongeaa-afsnittet
og
cc) den sikre lwsiddPl11e af
ot~ga,a.Jt>n Ol'l'T L,lle &zu til Fyn ved Middelfart, af r,borg,
senere af AaJborg.
b) Med dette formål for øje nAr di ,·isionen på Weserdag med de /orTuu na«ori«rtdt
af<klinqn ho,·e(.Hinien lundera-Viborg-Ringkobing,
med ck ikke motoriserede og ikke k!,)re-ndl! lr<>pper
egnen omkring Haderslev og Ribe.
Hvis ile danske baner kan bf'nyttes, er det htinsigtt>n at fore disse tropper med
jernbanetransport frem mod nord. ( Forbnecles).
c) For ae erobrt> broen over lille B<Pll. lander pii. Wesertid :i forstærkede kompag·
nier med pionerdeling og radiotrop (mf'd damper ,. Rugard" og 3 minestrygere,
beskyttet af uhii.dsjagere og :! forpo:!thåd,•) ved hrot>n.
Befaling: Sikre broen, holde den, indtil di\·isionen indtræffer, og derpå besætte
den.
Divisionen sorger for, at der garanteres rettidig w1dni-1tuttel.se fra landkorn•
mand(){'ns i1ide.
Den reko~noscerer på Fyn, i ,let mindste til O,1,,nHe, om muligt til ~ yborg.
d) Divi~ionl'n undt'rstotter, om påkrirv1•t, !'lkytt,•hriJ,!adPn w,l e\·t'ntuPl!e kampe,
for at denne briszaJe hurtijlllt muli1,tt kan komnw fr,•ma,1.
e) Divi111onen ~S<rUer på W,•s.-rd.iii: for11t K11ld1ng, d,•rpA .\ 11rh11~ og Ringknbing;
den optnger på \\'t•srrdag i Vihor)( jQr/i1111/t>l.,;e rn,·d !'lkyttPhrijlad,•n ; den når
sf'nest på Weserdag
1 dag broen nd Odd1•:1und ol( .1tluMer der .~ kyttelmgaden11
sikringer :
den L1•sætter tidligt på Weserda.l( + 1 dai,t Tvhornn.
Tyhornn 1rnlube:1 pii. Wr:1.-r1lag -t- 1 dag kl. ·.'i,IJO uf 1111Lrine,itri1l!'lkricfter ug
11pærre11 ud mocl ha,·1•t.
Ila•n"kommandant oi,t ha,·n"kaptnjn ind~:o •tte11 Jl••nn,•m 11111rmen.
Dinsioneo når på Wei!t'rdllg + 1 dag ell,!r W,•:1erdag + :.? dage Aalborg,
Freckrik11b11. vn og Skal(t'n.
Der må regnes nu..J tilbagetrækning af skyttebrigaden .
. f) Esbjergø heaætning (forstærke·t kompagni af Goring-regimentet, sml. B. c) er
efter ankomsten til Esbjerg underl111,.rt <len 170. ,l1vi11ion.
Grundet på den 111il1ta•rc og nkonorni:ik:! h,•tyd11;n1,t af drnne havneby, eom
lii,!gt'f i 1,run!'ltiJ( r1Pkk1•,·1d1l1• for 1•n11,•l:1k1• luft.~tr1 ,bkr:L·ft,•r, .~kal luft11kyt:1b"skyt·
tel:ie ~ikn.'s :man•st muligt, nemlig pii. W,•s,·rJa~••n 111t!d min,l:!t :.! :i[være], l l[et]
battferi],
fra Weitcr,lal(en om aftPnen med Pn luftakyt,mfd1•ling (med undtagelse af 1 l[et]
batteri, som forblin!r vl'd '.\liddelfart).
EshjnJ( vil endvidere på Weserdagen, ti timer efter Wriiertitl, blive anløbet af
marinestridskræfti>r Ol( ,ipærrrt ud mod ha,·t>t.
Havnekommandant og havnekaptajn tndl:lll.•tte8 i,tennf'm marinen.

+

B.) ikft /O'fd/Z'ru~ Il. d-yttebri'JO'U, undergi\·et den højere kommando XXX.I, 9tøJer
over Padborg-Renw til LøgumklMtf'f'
og når i eet rtræk o•ter Reddiniz-Ribe, Herning-Skjern
med hoved.styrken Viborg og derfra endnu på Weserdagen Aalborg.
Dd er for crpnatimvn lfe..serwung .\'ord af afgør~ li,,tydninq at nd Aalborg pd
Wtst'r~ og ~ luft.skyts al n..m dd t-igt~ /11/tstøaepunlå Aalborg "enut pd
Wt..s~
I dag om rrwr~nffl.
a) Brigaden tager den længere vej for ikke som (alge af den i de
timer mulige
mocutand i den oetlig@ del af JyUand og ved Tender at tabe tid.
b) Kampdygti~ afdelinger støder frem over Holstebro, Struer nord om Limfjorden mod Aalborg. Ved Oddesundbroen skal :sikringer efte.rladee..
c) Eib;erg (havn, lufthavn og televaf!ltation) shl så hurtigt som muligt besættes
af det til dette formil am-iate forstærkede motorcykle-slcyttekompagni af regiment Goring. ~tte kompagni er, efter a.n.ko!Mten til Eabjerg, underlagt den
170. dfriaion. (Sml . ..l. !.).
d) Pl We.serd.ag ~ 1 dag indtager brigaden med afdelin.rr Frederilah.avn., Sbrn.
Hirtah.ala (her kabel til EDgland og Sarge!)

+

C.) Den 11. akyttebripde har på

rente

w ~ fm,crybtttgffd.

D.) Skillelinie mellem marchgruppe A (motoriseret) af den 1iO. di\;sion og den forstærkede 11. skyttebrigade m. h. t. opstilling og fremrykning (kun på Weserdagen):
Vejen Husum - Flensborg til Flensborg syd.,·est, udelukkende (11.) - Flensborg
vestrand (170.) - Harreslev (11.)- Xyhlll! (11.) - Bovmark (11.) - Vejen over
Tinglev til Ravsted (11.) - Agerskov (1 iO.) - Gøttrup (øst for Toftlund (11.}
- Rødding (11.) - Brørup (11.) - Rindum (ostt Grind.sted (1 1.) - Brande (11.)
- Ikast (11.) - Viborg (vestlige hah·del (ll.).

E.) For ~ge angrebsgrup-per:
a) Gmmeooer1Jlmdeue på Wesertid på mindst 7 steder (inkl. jernbane-pansertog) .
.lbnes (ge.l'oem 170. <lv. på 6 steder, gennem skyttebrigaden ,yd for Hends)
gennem stødtropper; så,.;dt muligt med panser-patruljevogne bagved, derpå
motoriserede afdelinger; hvis påkrævet, nogle panservogne (ankomst Flensborg
banegård kl. 4-,30, ~ybøl banegård først kl. 6,30).
Sprængning af de nær grænsen li,llgende broer .,,kal forhindres!
b) Stod/Topper osi•. /Me& frem, a11greb;,tropper lj6res klar, sdlefu.1 al, at:errumplirtgffl
sikru.
'
c) Jernbane-panser/og ankommer kl. 5,00 på Flensborg og Sybel banegård og
overskrider på Wesertid izræn.it?n i retning mod Kolding og Esbjerg.
d) Ved græo.seo"·erjlangene bliver o/Mt'rst:agtn tilba,ze med særlig in.struh (befaling folger); de afløses endnu på WeserdagPn al officersvagter tra det X. acmekorps reservetropper og folger derpå deres egne tropper.
,
F.) Besættelse al ,.;gtige byer osv., forså,·idt det ikke hidtil er blevet omtalt, se bilag 2.

3.) Fra luftt-dbMt rnedeirker:
a) 2, gruppe Heinkel al 10. eskadrille, underlagt den højere kommando XXXI;
b) 2 grupper af kampeskadrille !, anvist til samarbejde,
c) I. [deling af] 8. luftskytsa(deling,
I. [deling af] '19. luftskytsafdeling, (hver 3 .:,(være), 2 l[ette] batterier) underlagt
(se bilag 5);
d) Luftlandeafdelin~ Aalborg ifølge særbef.llling.
Lys kendingssignaler må kendes overalt!
Ad a) Indsættes til rekognoscering o,.·er hele det danske område.
~edkastning al meldinger til divisioll.:!Stabene 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 o,.·erlegen styrke og at sønderbryde eventuel op<lukkende modstand.
Skulle indsat.9 blfre nodvendi~. skal virknin,11:en af et bombea~eb udnyttes
hurtigt og hensynsløst. C'tvetydig kendete)Zlling ar den forreste linie er i dette
tilfælde særlig \·igtig.

Ad c) Om eventuel indsats af lu(tskyts-a(delin,qerne i111lJ.1l \VeserJagen folger befaling. Begge afdelinger .,,tøder på \re~rtid, un•lt>rlagt ,rngrebstropperne,
sammen med disi!e ind i .J vlland.

Der skal i~ætus:
a) l. [deling af] 8. luft.:!kytsafdeliniz gennem liO di\·. på We~erdagen med:? :!(,·ære], 1 l(et]
batteri ved &!bjerg, med l l[et] batteri ,·ed bæltbroen ved Yiddel!art,
Fra We.1erdagen om a/lervn [tager] afdelingen, med undt. af det l[ette] batteri .,.ed
Middelfart, [ opstilliniz] omkring E.-!bjerg.
b) 1. [deling af] 19. luftskytsafdeling gennem 11. skyttebrigade senest på Weserdagen
-t .l d.ag..tidli ~ed -Aalborg (.amJ. :!. B).

.L J

11,t:1tal>c'
(Bil. 3 er ikke vedlagt denne af:1krift).

4.) ,l.ll'dVITklllll'] Cl/ .~1J-~tri,tsl, r,1 •11rr !it'

t,JJ. J .

5.) Hyppige meldinger!
Principielt skal der met.les htV!1' :!. time.

Desuden skal der meldes straks:
a) Gennem riet& /or.~tærkede 198. dit•.:
Ankomsten til Købt>nhavn (sær-; ki\t for fortropperne og div[isionen)) .
<1edser, Korsnr og X yhorg,
Ringsted ug Vonlinghorg,
Koge, Hoskilde, Holb,ek, Fre<lniks:iund, I-lebmgor.
b) Gennem den /or.~t,nkt•de 170. di1J .:
Ankomsten til ~l iddelfart gennem lan,lgang~kommandoen, til Aabenraa, Ton<ler,
Haderslev, Ka.-;trup og Ribe,
Koldinrz og Esbjerg,
Middelfart, Aarhus, Silkehorrz,
Viborrz, Ringk11l,ing orz Odde:mn<l,
Aalborg o~ :-ikagen.
c) (;e,rne,n den /ur st1rrhd,· Il . skylll'briy1uil':
Ankomsten til Lugumkloster,
Ribe, Skern,
Heruing, Ho!:1tebro,
Oddesund , Viborg, .-\alhoqc.
6.) E/terretnimJ,1/orlii111/c:l,1er

:It'

bil. -l.

7.) Jeg bt,fi,ndt>r 111i.,1 111Pd forcq"rruppt!n fra W,•s"rdag 7 :J [dag,•]

Hamborg (HindPnhurg-

k11s1•rnc , B1111d1•11,-tra.-.,;e),
fra W1•sl'r1lai,:1•n om aft"nen i Fll'n.:1hoq~.
sign. •. La,-da.

Afurifteoa ngtighffl beknefta.
l'lwøt'ligt navn .
.\111,jor 1. g .
1)

Til akti1ty kkc nr. 4:1 hur,•r .i l,iJ11,~,

1111•11 l.:1111 t11 lag

I ,· r pAtr utT,·t .

Bilat 1
til o~ralioruw(alin,ira (p11Dkt ID).

:\Mi.rift.
DEX XXXI HO.JEHt-: K11.\Dl..\:--t11l Til.
S.·ERLIG A'.\\"E'.\lH:U,E

Ji m ,./{-,.irtn,t, ,{,,.

/li , J. IY IQ.

lu .\'r. 1:!3 .JO tJ . K.t,M. f 'h,Ja.

Muligheder for fjrndllige modforhold11rrgler.

Dan:1k1•rl'n har ,ucl,•n 1,-{fi-l ikke fort 1111 i.:"11 kriJ?. l'r Hlt:1å krig:mvant.
0f'n tyøkt> ~,,lol 1&t ,·r ham i ••nhv.•r h1•n.:1t>1•11de owrl1•gcn ~vel i kampindstilling og
,,gi -på-ly:1t" :10111 1 11ol,l.111ncl,w "Il h.. ,·a•hniug.
De 1wd"111111g1,·111' 111odforhold.-.r1•1,d,•r PC kun ~n,by11ligl' i tilfa•lde llf, at ,len dan'lkl'
r,•gning er l11•:,1lutt1•t pii krig og har forl1.-r,-.lt 111uclfurhold:,1r1•glnne.
I.) Pd Sj,rllnnd :

:\. Pd H'e.1 ntid:
a) / (;,.J.1,.,. : Toldernbed:rn11Pnd Oll 'ltt'<!birt µobti, ,.ftn 0111:it:rn,li~hedcrne bHæh-

1wt( 1 ).
T,·l•·fonforliind,•l11e rn••u \'ordinicborg 02 Kutwnhani. Det kommer an på at
forhindre advar~I.
· ..
b) / Kobenharm : Der skal regnes med modforholdsregler (im~t>h) fra Da11marks
st.ærkt'ste garnison. (Gent•ralkomrnando, d1•11 sja•lla111lske d1,·i::11ons :itab, livgarde -regiment, 1. r,•giment, gardeinfanteri -regiment, l fcltart1llerireg1ment,
ingeniør-regiment, luftskyts nwd ~ batterier)
luftskyts, hvis forhandlingcrnt> ikke f,,rer til målet.
Eyen aptrædna: For:1var Må.vidt muligt i Citadellet (.,Kastellet'').
Kampe:1kadr11le 4 er parat til in,J:mt.s.
c) / Korsor: Der må rt>~nes meu bi>væbnede told - o,i politivagtt>r, efter om.1tæn •
dighetler med afdelinger af en bataillun af 5. re)!i1111•nt (garnison Slagelse).
På :1ydsid1•n af havnen :.! [:itk.] 9 cm :1kyt.s, nord fur Kor.lffr (på halvuen Hal :1kov og :1yt.l derfor) lette morterer.

B.

1.) l ug•,n.1tigil~ til/ælb kan den daruke li>delse stræbe efter -1trah at tilintetgøre

de landsatte enkeltstyrker gennem angreb for der,ed at umu!1ggøre yderligere
landgang. Da en forlægning af Kobenha\·rutroppt>rne til det indre af landet
efter de hidtil foreliggende oplyminger doji? ikke bar fundet sted og, had bevægelige tropper angår, kun gardebu.'!arregimentet synes at være duipooibelt, skal
der på Lrndgangstidspunktet intet.;teds bort.Jet fra KøbenhaV11 og Vf)f'di'fl')barg
regnes med overlegne moJfora~taltninger.
Det er muligt, at enkelte d.a..ruke infanteribatailloner på cykle eller motorvogn
sættes i bevægelse.
Forstærkning af den fjendtlige morutand i løbet af Weserdag og Weserdag
1 dag synes derfor ikke udelukket.

+

2.) Yed fremadskridende tilførsel og angreb af egne styrker kan det forvente8,
at de danske tropper trækker sig tilbage til landstillingen

Roskilde-Tune-Mosede
{,, Tune stillingen"), ikke armeret, dækninger i enkelte batteristillinger).
Det mA forhindres, at der taizes fast stilling i denne linie!
Næste modstand.ilin.ie sandsynligvis den "Gamle landfront" nordvest og veøt
for København,
(i al minde Lighed linien Taarbæk-Buddinge-Rødovre-A vedøre).
Enkeltheder om København vil blive meddelt den 198. div.

II.) I Jylland.:
A) Pd Wumid:

I umiddelbar nærhed af grænsen er der stationeret toldfunktwnar~ og ~ gendarmeri ud.rustet med infanterivåben og uddannet i sprængningstjeneete
(rundt regnet 350 mand).
Disse er henvist til sammen med hæren at yde modst:And. Det synes at være
derea opgave at spærre grænsen ved sprængning af de ,.;gtigste overgange.
Dette må forhindres 1"ed overrumpling!
Af hærm synes f. t. rundt regnet 500 mand (a.fdeLinger af 6. regiment, jyske
dragoner, fodfolks-pionerer, artilleri int~tO at være samlet i rummet Søgaa,dIe;r~ Ti'fl')leo.
I ~
: 1 bat:Aillon af 2. regiment (underofficerMkole).
I Tøndø: f. t. tilsyneladende kun 2 komp[agn.ier] af fodfolbpi[onerer].
I A.~raa: Jydske divisions stabJ Veat for Aabenra.a 2 lufu.lcytabatterier.
Det må antages, at disse styrker i ngu.rutigste fald vil yde modBt&nd i for~te
feltmæssigt udbyggede stillingtt i linien
Graasten-Lundtoft-Bajstrup-J yndP.vad-Tøndert
I dette tilfælde kommer det an på at gt'Dnembryde denne lirue på de vigtipte
punkter under .stærk samling af !tyrkerne og ilden.
Ny modstand mulig i GjeLiaa-afmittet (Haderslev-Ribe).
deri:,' i Koldingaa-at.an.ittet-Kongeaa-afmittet.
Rettidig besættelse af \;gtige overgange o_ver begge afsnit af 2. og 7. regiment
med 2 artilleriafdelinger forekommer mulig (1)
Ved bæltbroen ved Jf 1dtl.el/art skal der i ngunstigste tilfælde regnes med stærk
modstand (angreb) af afdelinger af de forstærkede 2. og 7. regimenter.
Egen ~ptræden: Fors,.-a.r til det yderste.
B. 1.) Omkri'fl') Esb-jerg: feltstillinger. Her må på grund af denne plads' \;gtighed for
Danmark regnes med. modst-'lod.
2.) Skulle det også lykkes hurtigt at støde frem gen?em Send:1'jylland ti) Ko~geaaafsnittet, består dog i tilfælde af, at forhandlingerne glipper, den fil:ulighed,
at modstanderen samler de i ~ørrejylland stående styrker(~ fodfolksregimenter,
afdelinger af et ka ,alleri-regiment, 1 art[illeri]reg[iment]) til ny modstand.
Sandsynlig er i så fald modstand i linien ·
~Ialling-Skanderborg-Silkeborg- Hul:itebro,
derpi brohovedagtig samling omkring Yiborg.
. .
Der foreli~ holdepunkter for, at der lægges stor ,ægt på en 11kn,ag af Aalborg, nord for Aalborg l foJfolksreg[iment]. Så meget des vigtigere er et rask
fremstød derhen.
3.) Der består end,-idere den mulk]h~ (tegn herpå. foreli~ rndnu ikkt), at modstanderen \;1 forsoge under henhuldende kamp I SenderJylland at føre stærkest
mulige afdelinger fra ~lidt- og ~nrrej_\·lland over ~Y? til. Sjælland for der at
opnå en virksom mod~tandskraft. Be,·,pszel.ie~ af de 1 ~orr~Jylland stående tropper mod syd ,-il mul,gt·u kunne fortolkes 1 denne retning.
.
Det kommer dl& font ri~tig an på hurtigt at trænge frem mod _nord, at angnbe
de daruke afdelin,1ZSStyrker enkeltvia Ofl at slå dem, før de vtl lru~e fore~es
i retning mod lliddelfart. Da man ikke kan regne med, at kampdygtige afdelinger J k:.ampgruppe C vil komme pi hsjde med Kolding før X
1
2 [d.ap)
om eftum., er ~lut.om ha.ndling f:ra k.&mpgruppe ..\ s a!delingera side i så fald
af"afgønode betydning.
a)

+ +

--..- - • ••oo v,, .... t:l.

&:.-t., ►.; -~t:::1"

u " .J~ J. i~.g,

Aabenraa, don 15. Se,. :e.:.t-er .:~46.
I det f~lg~ ..dc: r..kal givee nogle :xe.::::;:.Jr :>a;:;., hvorledes

den tilsvnelr.den1Et 'lille ,·. gent' her ! Du."'..:ltu'k ve:i sit J.rbejde

for det t :•el:e :::ftt::rret:iinsev&&en hor -1e:lvir:i.:et til ?lonlæggelaen og Udf:re:e~~ af .r-i.nt";r~bet p~a D:i.~:i:.rk den~. A~ril 1940.
Der henvisg~ til den Hovedrn~ po rt e n vedla&te ?lan over

AST-Hiuburgs Chstilli~ ob 1:.,nst!"Ul: tion, hvo:-

;n.:in

kan følge hver her 1 ~~en nævnt dansk , .g!?t !3

ubicdelr;e med

::-·

nØjat;tigt

det t~•eke .!:1terret.:.1ll6BVci:sen og der.:ied se, hvo:-ledes hane

Indberetn1:i,:;er ~f u111t~r Interesse nu eai..r genne~ de forskellige '11lit~re Instanser 1 ~~skland, be~rbejdes og aamlea
1 det e~dldte or.·-Job.l.:.ent, der findes v~dl..._;t l..mgere til-

bat;e, for tilsids-.: goæie;;i '.ieneralttub des :i~eres at blive udle-

veret til de lad.:.::.d3 Officerer 1 ·'Hoheres ~o~do 31
under

Ledelse af ".i~nernl K11u,1ach g!k til

.'>r.:. ·· eb

I.

der

paa !>ancarlc

den 9. April 1940, bvor-.inde:r DokwD.::nt~t blev anvundt vod Udt'ørelaen af do : .n«:;r.:!b&hc.ndl1!16er, dar blev t.tn i-';:lC:13 af dans.le
ll1litærs o,ta,g3lsJ af K.-..-:ipon.

Dot ko.n btro!tJ. slDaa f~t, at Indb..:r~tniUt,~rne fra i
:B~~1 ndel:,un nt S"!ios rJt uvigtigo nu har

B~tydniag, 11~t

t:..lll

fa.:-..;:t e:n h.:tl andon

n~ ser dem anvendt 1 en 3111c';S ,..ngrJbe-

plan r .:: tt-,t ood D.:.!Wnrk og dansk lloiltr ...litc:t.
Do n..--vnt~ :::x1..:iplcr, der alle eue nnf.>rt 1 Cil:-1••:i:>olcumcntot

ningsv~scn. I ~t uill~0lt r11tæld~ har t~sko Ofi~c~r..:r udpcgut

Indboratnins..:r i 01:-- '-Dok:u.-:i..:ot.Jt soc hidr ;! r..:!,d ::

f . j ..:n dansk

~.Jnt.

CIC:-Dolruo::nt..-ts Si:l ::

13.

(Dansk Ov..::s~tt..::s :)

;Jgiv~t af C:..risti..rL J ~~s~n.
!::l~kti icit ... tsvc:?rk T~..! (15 kc. ~:•d;:,et f:.-: Viborg),
Opst ..::;.r.i11t,sa:..:.n.!.J..0 V: Tang.: ~øs Jord c.:1d c- . j'orsvncr
Nordj"llti.nd 1.:id..:n for O.:ll~..:dson HH: ::borg-ViborgRnnd.i;-s .n..:d :t ..·;,u. V..:d S§rængr..in~ af .:.>::: ..:n:.nz~n vil
Gudun;:.:iun sau. ove:r alnv i·..:aa.r .::dtil "LJ1å1.re, og
d.Jn lov.r~ lib ~..:.:1d..: j~d.::1 nf !.ruld..:rs blive r ov0rsv~~-

mJt for i.licist 2 DagJ (29.3.40).

e1m-Dok.:.:.1entet& Si C.: e lo.
(5ansk Oversætte:s~)
.Afgivet af Art!1:...o.r iet:~·scr..

Pae H•· 1:lerr:e !;o:-d for S 1.:iac.i..en ved l:lc.Jetrup, lige
mo
est q; :.:it J. t L:, .:.o · • st fra Jernbc...-,.eatrekn1n5en Fle::sb::ir'-:-~1.'lc;lev !indes der Sk.,.~tehuller
for ca. l ~o:::;:i3t_;ni, der til Caoou.!lfA6e er dækket med
Graat0rv (:4.3.4~).

Paa H"~de 2:i (5cc

ci ·;" ,-t fer :9njetr..1p Station) Opmaa11!l{;si..rtej3er vej $oldater. Ved Svdveathjørnet af den
ca. l ha stcr~ ~kov, der lig~er 1 Vejgaflen ioo m .~et
tor H · J:ie ~5 r er der indrettet en llaskicgeværrede (!.
T. i!ae bttintl.

Afgivet af Jot..:.n:. !iiko:aj iaulsen.
I B.:.necveri~rs:ec 500 . ~ Svd for Tinglev St~tioo er

!iiratl8kw'e ladet, -"l1ic11ndi!lgssted 1 Stationabvgningen. :ip1 i.1.gllins afbr.·der ogsaa St ~c#lcoi n&1:>n
T~l~v-~~nderbcrg,
~E'7-~r.imentets Side 4,
5&:iak Over&ætte:se)
.\!givet n! ieter Lore~z Jørgensen •

••••••••••••••• I aacme Rum uaellem Varnæs (lo km
"at-S~·d.Jst for ~benran.) og 3raaaten ( lo lem $yd for
Varnas) !oret~~e• en yderligere :velae i netnillgen tra
~at til Veat. De:tl.l.geres looo :.land Fodfolk, 200 :!and
L:otortro~ ✓ er med 60 Autocobiler. Panaerværnskanonerr
1'alk~eværer og en Artilleriafdeling (28,3,40).
~Dolc".J.0entets Side 11,
ak Overutt~lae)
A,tgi,vet a! Christirui ?avsen.
Broer o .;er fa.!lt;:-auen mellem Skodborg og Slcodbor~ue,
ved GrQjst~dbro p~ Landevejen Ribe-Farge (Farup) og
ved Foldingbro, hvor pa.'.l en.ævreste Omra....de 7 st~rra
Veje ~d~s, forb~redt til Sprængning.
Ved icU.iJ':Pbro æ:dre og n~ Bro over Kon.;,uwen • ..:ldre
Bro 30 ~ l::.llc 1 ~n Bue. Jercbeton. Ny Ero (Vej :'oldillgbro-hødding~,S"d;et for :'old~bro) 3o m l&e:18,
4 rillt:r Jernbeton·. !ic!bo? Broer egnet for enhv!lr Bel~tA1I16, ( 23, 3, 4o).

1 •
Bro ov~r Oddoe·.ind{ 20 b !:ord for :i0lstcbro). Sallllct ·
~d~ 472 m.
9 ~trø;ipill~r, 3 ~ropiller i l!idt~n
~d 3 Jvr~ bu~forQ~de ~præn.gv~ker. Staalkoostrukti0n,
Fri Højd~ ov~r V...ndov~rflad~n 5 m, Dobb~lt V~jbll!lc, eut
Je:rnb.:..:.:.r:>r r:5.} . ~o). I di.:n nordl1.,;J !>-11 ~lapbro.

G~r--~=s-~~::-.;

~~.

;~ :r:i.: ~i~b~. tl&pbroo?n botjJnee vod

H"j-: • .,_1·.: . •• Jr: ~·.t. 'h.gtko::.~:.ndo (:5 ::and) at11t10neret
p::.1 .j.c_,. :.._: ::-t.~t :: r 1339 • .3:oen lad..!t :J..td Epr.:!ngetof o~ ~JL v.d l:;·~ pac. l;ft~at.:i.ng spræng~& paa 2 :t~d.!r, ~:;ir..:r:.i;:::.=r..:r.-.:s 5;:lig.;~nr.~d uni'lu illo k~ndt, 150
m ~.::\ f,: ~~~~-~·r.jl:s.:ca ~~ddal vud 3r..:dd~n rør~a
do "l.:ktr~s-- ~g r_l:fot:Ld..'lir...:~rn~ ind 1 Undcrva.ndaka~l.:r ti:.. ..i.-: ....:d.:::. 5r_,L (25,3,).

Thiat"d. 3rc cv~r Vils..u:.d, (lo b S•·d-S~·dv~at tor ?hi•
at..:d). Hi!t1: ir.t.:t bragt i Er.!':.ring oc !:t>ræng.o.1.ngfor~.:r ::d~ls"r. ~ . : t !.æ.o.;d~ c~. 500 c. Ber~~vno
C11ndst 1, 1'cas. F'u11g~··gg..1t Juli 1939. 5 StUlllt)illor,
d~rtil sv,:-.r_.:d.:: 5 l!vrJ b·.1.:f.:-r:i..:do Sp:!!!f:.gVErkor. Staalkor.;;t.-u.:::t~o.r.. .11.::.... 2.05 3-ii..: Bro,:,111.:i, ■ .Jt tra Jat
mod V.::,!, :Lis-:ro (:..5.3.40). raa ~ro..:.:1 :n:1.ndr.J, militær
V:.gt~o.::..:.~~c (23,3,40),
J<1r1: ~!"-' cv~r 1.1.ti'~r:i.:n v-.:d ,.alborg. ~un tor iod&Jæo.:r.: ~~ Vo(SLt:-:if • •ns.:n t!..:rlagaforanetalt.n1.nger.

~~t L:30o-d~ 404 ~. Si~cnatr..iktion. 7 ttrt:ipil•
lur. Joll.:e 3-<11-..: og 4-Q..: St:J..r,>illo H~J1.::bro • .D..:A 11,i,e

!ro 110 .;.:r 7cc c :lcr:::v.:st fol d_n !ilcir~. J.lrnb11n~k.lapbr0, cl.lit.ær :S..:vogt!l.!.r.g 1Mds"1lig (2},3,40).
·
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~K'"7-Dol:u.:. .. :: t:_r.:.:- _;i·L .:!..·.
Daosk G·:..:r:.: 1P.t·, ... - - J

,c!giv.:t af r..:.:.t1 :::.~o::l:i.s ~rs.Jn.
Bro..:rn.·e 3:.:r .:1.\'0~ pa.:. Hov.:dt.-""fiJ:V..:j.:::1.J .31ndet lo
To.r..s, poo ;!.v ·j.:no :..indst 5 Tons. I .\.Lllndulighod
ine:;.:r, :u:r:....1c..:r. l :!. 5. 3. 4o) •
"..?C': -· t'°' :!.:! : 1 ~.
v"1·s,,t t..: . s.:. ; - -

Ved svd::.ic::: "..ic.k::rs.Jl fru J..ub..:n.ru.:. umiddc:lbart Vaat
for V.Jj..:n • .:io.n.:iiå_.., ~._.,~å:,.-!..ind .:grænaon stort D.Jpot
for !:O rrl:;;l-,:. 1.!.~ s V. ;i v::s J!l. La.;..:r"t ..:gnot til Spærr~.::r (2~.3,4c}.

Ved Bro .:::1 r,c'.lu Hov .: J t ro.fikv..l j ~n Lo.ndc.gran.s.?n-lladorelovV.ij 1.::-.~c.rt.:.s- :..'.l:~,rg ~::. :,v d~r g.;:nr.2mf ~rt Bclostningaprøv..: r m~d ~2 ~ons 7ro.::11.r. V..:jb~ton 40-60 cm., kan
toalo vuri ~ 3.l~stninc, (18,3.40) •

..:. '... .
V..:d

Bro v..:d i:.:-: ~j_:~.,. ... - •-. i

d"1s..:r,

~-~

I d" t et o:-

~-.:v~ 6 ••.

1~ ..-.• ~

~-~o ,.

cpr~Llinssforborll-

1:,; hi:l.:· t.ar d.:: n=Vnt.! • ,t;.Jnt.::r godkundt don

0pet1lling, aoc In:ib.r~tn1ng..:.r. .. har 1 o,=-/-Dol.."1.U.:nt..:t. Hvor

har tilføjet Indberetn1!18erne supplerende Oplvsninger, som
man havde iudJ,.~ntet fra anden Side.

Uh r skov, Krmbtj.

J e l Ved, K-Obtj.

Tti: ·,,1~

o. 1

1

•

-----------,.----

J.. tu l dtllnl

! i lag 1 C 2 til:

Kolding

#-+6 -7/.Jr.

J7lla.nd.a Inddeling 1 Orieoteringaion.er.
(N•r•ere tremgaar at den e!tertølgeode Tekst).

~5

r r-..
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D&:aaas•=••••ss==••••=••••••--••••••

1

a

s : ~e,•lg

2 • , -t.:.::sb,rg

3 • !i-r.Jer
4 • ti:-..:;:. 1:?v

5

~~io.l!'d (Lejr)

s

6 • S:-:~de:-borg
1 • ~-1!J1:1.ir:lD.
8

s

it:.be

=~1

9 • li•.
&lev
lo• O.ie::se
11 • luJ~dl:tLJt
12 • r'reje1·1c1o

13 • Okabøl (;.rt1ller1-Slc,.vdeplada)
14 • Slcern
15 • !x-rrh (ln!anter1-~•deplada~

16 • Jorse!le
17
18

a

.,;..:u~1.u;

-

G~ri!ir.g

19 • _o1s'tebro
20
v1·uo=~
&
21
.t...:'. :!:?r&
22 "" :.:?.lV"~G
A~:.cc·, g
23
F.:n:1er!kah...vn
24
St':.gc.:1
25

-

--

- - - - - - ~ - - - - - - - - - - - -- Z1

1 c

3

tila

Rekognosce~esul~ater :t ::arts 1940
1 ~e~ Jvlland.

A• J:'llaode ?.oneidlie~ing.
7or h'Jitigt at E\UlJe !'1.Ade l.:'sclt og Steder po, aaavidt
de er n.l'Vnt 1 dette Bilc.ga enkelte Dele, illddelee Jyll&D4
1 tlere 1.oner,

1.one:

,

Z.One II :

1.on.e III,

J.

Omra.:det umiddelbart ved Graaaen 1.zidtil
Lillie:u 1øo.der, ?1.1:Jlev, SØgaa.rd, S,Ddert-org.
:Jc-rJ~:~ae: Ri?>e - l!aderalev.
Svå,&reiae aoo r:o.t'darænse Z.Olle II,
Uord&I'c.~e: ZJ;e:..l - Eoraella.
Sf 4&nm.&e •om llord&J'mee 1.one III,
30.dgl"æn.se: a . , ~ - Boletebro - Viborg &.ndera - Raodere Fjordene lJWl-,
din&·
S:,dgræose 10;:ii Nordgran.Ee Zone IV og det
hele mod iord eig tilaluttende Ooraade.

Danalternee U.Cdstandalinier 1 J~ll~
ZOIE

I.

I uai.ddelbc..r .Jerhed ~ G.~en tut hJecL:Jehørende
foldtj®eat~ udruatet m~ ~~terivaabf!ll og 1
SprllQGtje..ieate ud1.an.net Grænaegend6mer1 (rundt repo\
6oo Uand). Allvisn1ngJ ,-de Uodøt.uid 1 Falle ■ skab .:ied Vmeilagtell, O!>gaven ~nes at vare nt eperre .Jræaaen med Spr-ns::
g.1p& at de v1gt1gct9 Over.!_~.:.
Dette caa !orhilldree ved Overraakelae.
Der mao regnes med, at alle 1 Gr.mseo~&.:ldet etaaende ICr~tter 1 ugwu,tigete /ÆUd ~ ~de llodst.ud 1 tor'oered-

te, telt~se~ udb:-'~ede i,elt1till1.o&er 1 ·,Jm1odeJ.i&Lude
6~'"1~M - GR.,\;,.S&l - LUrTDro:?T - BAJ!:l':l.U.t> - J'!'1:fmNA!J f .:um:R.

i&!nJ:.r_~_a_- ~s.J8.:..dt:!;
:t~-p ~e.nfotJling at tratterne og Ilden og Ge.o.ne..ibrJ.d ::,a:.. da v1st1gate Steder.
~ og F;p5lo~:5er siver ~odstonderel1 her AOCet
lygatad, n~v~l~g over t,r ?:.i:~_~;:_~tffrke~

- 2b -

Z O

r :-; .. !I ,

By llodat.w:1cun1 ~ ""~::. .-:; ! :!.~L'...:!'l:

•
~qs:.z,
-

2:,1::,~

1

,.J:.:. ___.-.•=~:.! t

• 3 ...

C

l) So..i Hovoc>d..1.ljo~...:-.d:l :!.n-2. .~:. :....:1:i,; ~':';l:,jt>.:.-·•• -~s::i: ~et, navnl18
HøJde:!r ..,_et n.i:-j fe,::- ]:.:i.~•-·!.~:!.·
Rett1c11g !eaet;.el:..e ..u te ·.ri:; .. !.:,::;te Oveq;M,:e 1 Zone II
og III ved de d.:.n&k •J i'oo.f~lk!.ro.;iJec '.er 2 og 7 .ned 2 Art11ler1atdel~er ay~es ~\UiG,
2) Ved b l tbroe.i ve1 '.f~=~~.r.1 - 6 ~ S::d !er l'r11c1er1c1a ~ der 1 Ua'P\.Ulat16Ei.e -t"-la :-.: -.: ,!oo med øt~l:: l!odøtand
(,.nsreb?) ~ Dele uf JI.! :·~ :·st..=:·::e:h: lt'ocifoll:sreÆ;1lilenter
2 og 7.
1t;en Fre5c>:JJ1gDli1Lw.:1e; }'c,::-:.av ·~-t! ::._i;e t dc:-s t~.
0

5) 0;..krill& :abJerd Fcltsti:l!.:!i_"-tF-• :.>a!>. Grund af deiuo ~•
V1g:t !.&hud for Da~·l::: .n-t... r.c.• ..• re.;n~e l!led e >;c2rk llodeta.nd.
Z O !l_l_IV _
Selv v~d hurt!.st :':t-.~st :::! ,·;1:ll.uem S~·a:7Ua.nd ind-

til ~ongeaa - ~!L"l1Lot tc ·. : 11u::er diU de.i; (&a~reut de

pol:l tiske ,·orn...d.l!. ~.,1- ::ti :-.:.aer) cieu :.t,.il!.;hed, nt ~odatan4ereu sc.....1en!.:.tt<?:- J.: i J.:i:-:11••11.inl.l 1to..-e:1je ~tvrker (2 .
iodfolk&rc~1ue~ter, Del~-~ et }.;.v=..l:eri~d 6 1:I:ect 5 l ..U-t1ller1re.31Jent) u::. .::·.- t ;~c:-::.·::.=. I det~e ~!l!'~lde f"lgende
:Jodstn.adelin!e 15:l!l;is,•:i:i.!~:
llAI,- ~~m ( c::,., 15 :. ._. S·· :1 !i;;~· :.æ-i.iu c ) - SKA:1.DZIB:>RG SI!..IC:JO:~o - HOlS~~li;tC; •. :;~ :w~JG.
Herefter JL..;.l ~et~-~~• at ~odetc.."lderens Et~rker
aa...;.1enfattf'S BJl.=l

~-~-~---=~-

Z O

.!:Æ•.:.!'.C_d o..:!krin!; VI30RJ.

h" _:: _'/.

~lig Locl:;".. ..:,n:b1ini~ 1 i:o:nlJ :·:!.:.....:!d !.:.:.,.e aot~et
~~til, Dltr :fcrc)lig3e::' E.~•.: d~ •t J'.":tP..! -;,'o ·. :, 3t der l~Bes .!!2!,
Vegt pw.:;. E.1kr1~ af A.11:fJ:,.; v:cl ::.1..1:'jc:-deu. ~iord ~or Aalborg l Fc..ifcilk:;1'.!'~:i ,.•~:-.t. D::::-t. o Vi t~dt.;!:'rct: J!u::'t~. Fremetpd

der~a~:

1

Der !orel1_...; ... :

C

3

;··;_1.c;:-_el (T~~ herp:..!:. ro:eligger
end.nu ikke), at :Jc,-.i5,t.l.:l=.~1 e.:i vi: ~crsJge ~d;:: henholdende
Eamp 1 s~dJvlland at !øre .zr.Jligst stærke Dele fra Uellem- oa
BordJ~lland over ~':vo til ~j~:1...n~ for der et o~neu virksom
Uodat.:llld.ak.rn!t. De 1 ,io:dj•·ll;.nd sta:.e.n1e T::"J,,ers Bevægelae:r a:,d S~d ™ttc w:1gv1s bed;,.u-es 1 Overe.1~atem:ielae herMd.
Det kou.ior dø end.lu mere~ :paa hurt1Æ;t at trar.ge
frø JIOd Uord, at a.,.,gribe og a:~ do d...oske !Nlst?rker eiikeltvia, førend do k.:.ø blive f~r~-~: i Hctll!.llg cod aiddoltan ( luie III).
Hw't1gt Fre&:1Et1d a.t Sk-·ttebri~etl~o t1! Bæltbroen
(1114delfart) 01 over d~e Ul Fvn ! ~ 1 iette Tiltelde eA4IN
■t,rra Bet7dn.1y. z)
Da der ikke km reinea tie;i I at. kampd"gti&e !>-,le a:f
epii Kampgruppe C ~.:ir !rci:1 i T!;jdo I.lud t:!di:ig ( Z.Ono III)
t,r ..,eeerta& ·+ 2• ( oaa Zft1?rm.!.dd3c:&n), er re:solut Bandl..1.n, af
~&nippe A'e Del~ afgJrend.o 1 d~t~o ?ilfælde,
j-:::l

C. De daas.::e l'!'on:>.:r& !l:.i·,a.-::,·de ~t.:tio.:ie::-1.ag
1

J•llnlld

(Bekog.nosceri!l.gsd~toer, s~vidt for ilaar.deu, 1 etterf1l5enie Pn..·o.nte~e:).

Al mi

!l

d o 1 1

g t

l. I danske O-tt1cersicre:1se fr-:•gtn ~ , at 'fys~la.nd paa
Grwid ~ de Ult~ende klgreb d e.'.l!;elake Flyvere :,o.n t~ak
Jtl.&ao..irude ud fra det d;i.llSJCe :.u.ttruJI vil s!aide til ForA11atal tn.!n&er 1110d llaJ.cilc.rlr.:, fordi D ~ k 11:ke forsvarer eill
»~tralit.et tilstrekkeli~t mod tre.:i.:.ed Ovcrfl;'TVU!lS• (,0.3.40.),
2. Aktive Soldater, son 1 O!:tojer 39 etter endt Tjenestet14
akulde hje::iee.c.dea, blev deog.:..og pc.~ næ en lille Procentdel
ikke hJeQaendt • ...:ldre 1.o.dk~ldte R~s9rvesol:1~ter, som løbende
prat.erer 3 - 4 Uge:s °iyelser, hje.:.oenduc e!ter dgrea TJene-

- --- - - ----------z) (Overøatteren.e ~ b ~ r ) Dette ~t~l:ke s~~e3 etter
1otolcop1en at vare overstreset ..ied ~lyo.:it 1 Originalen.

..J'-'

,
etet1d& ;:.:,:,n;:. . i Un!.tJrc, A•:l.}:eda.nskere ti!dela :,ven 1 Købet
med V&L.1 ~c. (2 . 4.40) •

•

::-..Jr-s<:!:._. -:.c~.··-:.r har 1 Begvnda!.,1:n af ~c.nuar
maat~et -...:.1i:rskr1ve t.n :.:... 1• .::ri!lo ned Forp!1gti?l3e til vt.1
tyak I.nd~rch at yd~ !JodL <;.:.d s.uue!l mttd \'.:rr.e~tu!l (i,.2.40
Greneegt~d.;.r~oriet hu ~~dtnc~t ~askinf;~v=r~r, d1,;r or anbrQ.61. 1 c!:, da.:Jed udda!l!lJi!.::i -: ;e!ldar..iors Bo:~.s1.:r. Cfter de giv•
ne ;.ovitn!.~~r har Ch':indar:.J!.·rm: doc; tru!:fcit For~~rcjclse til
hurtig J..fr~jse og holder n~t n ~dv~Ddi5et~, L2~;.:u=~~t 1 Kuf•
tertur, ~:i!'bt. (9.3.40).
Chet tci: '.:ræ::&.:gend~·ai.?riC."t ,r Obl.lrGtlZjt:.:.-=it U ~ 1 1 e r,
Grauete!'l. Un.:1er uu s~a.J 3 G.:-od:ll' .Jcri-K.l:;•t ~~:1.:·: ( evc.rendo
\11 vorll Tol.ikoi::clies~:~r:. ~ntcjnernes ~ju-~r :~~do:bors,
,.

~~~ .• 'l.:;?

XollU!ld

06

Tøndor. Gr.2!leeg.?:.(!c:U'L3ar1at er go!Ucmg:u.~nda

l:s:

fj~udtl1gt. (l8.3,4o).
4. Inden!cr 1-:n danekll Tj-,:i~·ste~dest,i.b (?cet, Tcld, Politi)
er der c:,'t,7g__,1.:t en ~il-n:1~dstjen<:st11. ;.'t:e:L1~ ':'.1vsh.:depligt
tor Org!-"l.ioat1on~o. ~:~ ~b~t:.ui~ vad at !æ:~~ i:li~tæ:.l::to
indtil !oc-:, .::.ro.:ier. ?oli:1 .. ~ !or1.t_ .:; :.- &t1;_T,:·:v"'v1E Kontrol
ov~r tor ~~saa:it~r. (23.3.,c).

5. it:.e; i: 1.?)·._ l~:ur -~~!E~~..:i c.:.s.:a 1 d&.$1:e Of':'i cersltredee tor
IN.ligt v:;! :•r~:'-eril:s ►.a·.:.o ~~ iiirtsh=.le, (11.3,!c,~.
6. Fra 1.-~sit ~ide 1:..,stt ,r,f .: S st~rk !~to.roe::;.~ ~:>~:1.-:1~da for
Økonom.!.i::;.:: ~p:rgs.::.a.:il :>b ~·::itsfo.rt vod ~:c:-.!Jn. ( 23. 3.4o).
7.

rat.

ll~jde~rclg vuet f~r ~:-.?,1Jvoj~n ..\a~O!l!"~s -

H.adcrslov •
Koldi.a,: for.?to.gcs :V.:ls.•:· c.f ;'o~folk oi;: J'.:1:_~ :: :c:1 cod en fra
Syd po.n ~;:ud~v ~j on !r~~trr.~~~dJ ~o~st.:10d ~r. I .~et J...abcnraa
• Flo.:s':::,rl - Si:n1 or'cc.:g : ·.• : lsc: c.:id Inds.::ts ,.! 3.7 c.a ?a.:isor•
værr.ssr; ·~c c e; sær l i~ t:.u..:· ( •':ib.:.racz.r;;ir ') 2 c..i ~, ... i:~lgu~rar
mod f:t:1 v ...-st ~g .: a~ ~.:.: :.-. .il~r.:J~n·osr.s~r . t. ;i::iv ~iforsvare•
linie l:..·r ·,,.d t1ls~·nl.'lud1.•r.C: .· .1, l~l - U:l:?r:i>. 7 !::1,1 !,oråv~et

tor s:c~~rt::irg {27,3,4:).
I a~,:i ~ -J.:J ccll.:m 'larnFi.æ ; : :, l:.::l · st-[,·d,:r.t ,'c_· ; .:!L~Lra&) og
Graaston ( lo :'..:.:I S~·c! !er V.:.::.:.:.:~) for~tog -. :s ~~. ~·6 ·; -·11.:;er.J
Øveleø 1 ~~t~J.:i.gon fr~ ~ ~t ~!l V~st. D~lt~ir~: l,co Cand
Fodfolk, :. •: :- I!a!ld :..:o-: ~::-tr~nr-o:.r ::ie:d 60 .=.t:.to::.o::-i:.:!::-, ?~~t.crværnskc.n:>:1. r, :.:atik.106~·1....:r . . r
en Artil! : ::-!d~r.l::1::g.(~s.3.40).

=~

- 5 vedbl~venje Bil&p:

l c '•

Beton- og ~to~leb~gning. ,.Jlbrin&else at ~præuslnda.inger vec!
Broer, hvorved Ls.d.ninger fo:: det tlleste ...nbri!lcee under Vandovertladen (30.3.40).
g. Forjget Tronpet.-:.1 1 .trn.!et Lc.ndegr:i1sen - iCo.1.geaa.
Tropper fordelt pau et~r=e O:::ir~de, da :veleespladserne ikke
'b,rder pEw tiletrclaelige tvarte=~u.ligheder (la.3.40).

lo. Den da.,ske .:111 t.,.rforval tniue; h..l.l" bestilt Go 000 Uniforur 04 4o 000 ?ar :t~vler. (11.3.40).
Z

o n e

I.

(Bordgr.aaea d;jer-~luae. 1'Jnder, Til]8lev, ~øga...rd. Sønderborg. De IM:IVIlte St~der indbefattet).

l. I ~r;,meeafsnittet rJnderhav er d~r 1 ~ofiedal ( 7 km~
tor 1'1:l8lev) hos e.o.lcelte af Gr.:neege"da.:illeriets Tjelleete&Dimd
for .Uvont1lt'aldet d81'oneret }o - 35 rtekylm...sld..o,gev.u-er 1
Bol1&erne (22,3.40)

I Tø eder er der ! • 1. 2 i:oa::,Q6llier ,'odfolkepionerer.
Størstedelen~ de ellere der li~~ende rioner befinder 11&
t.'t. i Lejr~n ~•~r.:.:.rd. ~øga...rd ligger cc.. 15 k.J 1lord tor
nen1borG.C&aercen 1 TJnder er 11kret ved 2 Pa.neerv.::!rne-Luf\~ o n e r (2 cm). ::idt 1,.~ril el::.l II, :Bato.1110.0 at 6.
J'od!olkeregime!lt ( f .1'. Odellao "laa },'vn) t:ig~ 'Jarnison 1
!øn4er, D8ll udst~r~• a.!lllde~nligvie for nærv~rende med Uotorc,kler (23.3.40). ?ønd-ar Gur!lieon akal efter danske O!:tioerura Udtalelser O?foAJ~ dut førsta ~tJd fra /l~d angrib~nde Codet~dor. (30.3.40).
2.

,. I S,gaardloJrun befillder eig p,T.

Bata.1.llon (4 Komp9&•
Aier) Fod!olka,!onorJr. I u.nidd~lblU' Nærhed 1 Lwldto!t, Kv11r1
01 Kli?lov er eid=n 3e~ndcle8ll at iebr~:.&r ca. 500 lland
a:t 6. tod!olker~gimont (Garnison Od~ne~ ,ao ]:'n) anbragt i
Borgerkvarter. Da uddannes aom t~otor~k.liat~r og C••kliater
01 har 5o r:otorc-kler oi; aæ.:lig Ud.ruatni,a,g med t:!torretninl•aaturiul (l3.2,4o). I !J~rndr~p (? •Bohr~ndorl') og lCliplev
or dea",ldell 1.ndkv.:.rt..:rut hve1·t Stc:d l Cvkl1stl:01.1pagni (Stvrlce
hvert ~oaro3gni 150 U&.-ld) af 6. l•'odfolksregil:le.:ite IV. Bata.111.oa.
Endvid"ra U1.,6 .;ir 1 ~;,ga...rd 2 Cvk.list;;;skadron.Jr ~ Jydalte
Dra&on.r..:e;1.r..l!lt, i!idt 1 ,.pril akal i'~·edericio. \iarnison (eand•
~nl1gv1.e II. I.. og llI. BoL1llon af 7 • .t'odfol.b"egiment)
torl.itebea til ~:ga:.udl~jr~n. (25,3,40). Den 30.3.40 bl~v der
Ul dv Tro,,or, 10.:i f. ·r. li~er 1 S.Jgauid-LcJr..:n og i 4811
AC'tl~r~ 0:i&iv~l•~ ( 1 alt ca, 2000 - 2500 :lac.d), udleveret
8ll

vedbl1vendo Bilags

1 o ,.

Ul hv..ir 60 Sr'.id a~.;U"~ ,'.A.l::.ni tion.
4. I Und~ro!ficc:ss~ol~n i Sønderborg l1gg~r f.T. en Batail•
lon (rn:1. ~: 2. ioj!o!ks~egiment), best~ende at l Ober1\
12 anc1re 0tt1ctrer cie 4::>o : :and (,o I.iand Sta...peraoAale,

•

Reeten Undero!!icere~lever, der stlldig eki!ter) (7.3.40).

5. I llordeleevig 11sEer den let .e Art11ler1E:.fdel1fl8 VIII at
,. J.rt1ller1ree;1rilent (motoriseret) (Kaliber aands••nl1gv1e
8,8 cm).
Dera!1
2. !atter1 i Tinglev (Zone I)
l.
•
·• Haderslev ( Zone II)
3.
·'
• ved Chriati.lllafeld ( Zone III).
Batter1at;rrlce l}o lad • .t.lt udda.-uet t!...ndsltc.b med mind.et
6 llan!ledere Tjenestetid. (tlve.t Batteri l Ka~tQJn, l rrem1er•
løJtna.nt, 3 LøJtr..:-.nter, 1 Ot!1c1ant, 2 Sergenter, 4 Korporaler og 6 Onderkorporuler. ,.c...-un1t1onsudst"'l' 1 Patroæ r t~
Shrapnella og SprænggraOllter. Slcudberedts looo Oran.:.ter,
let Beholdn.in& o~. 2000 Grnnter, deaerver ca. looo Grannter
uden l'!:lnder. Hot0rkøretøjer1 4 PanserautoCl0b1ler • 6 PeraoAtr, l llotorcvk.le uden Sidevogn, 2 Uotorcvl:.ler med Sidevogn,
4 La.atautocobiler aom ?ræk tor Slcvtaet. Pl~ds paa Laatb1lerAe lo JWld ~tebetjed.o!, endv1dera 2 :.lc.ndakabelastb1ler
hver til 12 ?tand, 3 J.AT.UU t1onsvogne og l BenZinvogn.
( 22.:,.40.).
6. Ved linglev Ht34 cr o:idv1dere 1 3atter1 Luttværnae~t•,
•andaylll.1.gvia 4 I:o.noner.

•=-

7. De ! .-r. 1 Odense -::-r.:i I v n liggende 2 Kompagnier af II.
Fod!olkap1onerbata1llon (motoriseret) akol den 15.4.40 tor•
laggea til Tønder. De er udst••ret :11ed 1 alt loo !Jotorcykler
( 7, 5 HK). 5o !!otorc-,-rkler medfører 8 ClC :!aakingeværer, }oo
Skud pr. Uinut, 5o HotoJ"C'l•der 20 mm .?anserværr.s-LuttværneJtnnoner, 250 Sr..;.d pr. '..!1.nut. Oo. 3.40).
Z o ne

( lior(1srcnse

1

II.

iub~ - i:ia~:rslev 1!lclus1ve)

l. I Hjordkær fc:bercdes ,.nbrir..gelae a! en Luftvcrnsa.tdellng (15.2,40).

2. Ved Rise ( 5 km Ves-:-~lordveat for A.'.ltenraa) Vest for
~en 1ndbygc3et en L••ak~ater og et 3cna~parnt Vdd ~iden at
øn Træbarak (2.}.4o).
,. I Rødekro 6 k..l Vest-:lord\·oøt tor Aub.Jcra.~ atat1onoret wtt•
varnaart1lleri ;;i::,i un S<;y.·~~ af 168 ::8.!ld, og dar or illdb"gget
4 tung~, :, letta Luftv~~~ska.=icner og 2 Lvakastere (20.3.40).

vedblivende Bila,3;

l c 3

4. Ved !.Wlderup (l lc&4 S••dvest tor ,,.!dele.ro} ved en Ceoenttabrilt 1..idb?gJet et Lu!tvcrnebatteri (4 x 2 cm Kall.oner}. I

Cueuttwirikken etaar 25 Lo.atpiler og 8-9 ?anserbiler (2.3.40).
5. Ved L~gwgga.a.rde (2,5 lc.1l Nord-Hordveat tor Lidgu.:Jdoeter)
Ted Vin.imJllen ved den •~dlige Udkørsel tra B~en indb?gget
et Lu!tværnabatteri ( 4 Kanoner, aand8"•nligvie lo, 5 cm), dealJden 2 K;.1reapparnter (2.3.40}. Paa Vongahøj, l b nordveet
tor Løg,Jl.ilg83l'de, indb~geet Ob1ervati0netaarn at Jern og~ ■Jcaater (2.3.40).

6. Bliderelev.~ Delin& Pionerer og itterretnin<3str0~ner
fra I08eniørregi~ntet (8.3.40). !:ndvidere ligger der II.
Bc.taillon at 2.Fodtolkeregiment, hvis 2.JCoQpac;ni og i.Batteri
at 3.i..l'tilleriregii.lente e. hfdel1Jl8 1 3epndeleen a! Jq>ril
ak.al torlaggea til ~de,ladsen OubJl (2o.u øordveet tor
J;eb~erg). I>eaud.ui liuer 1 Haderelev it. fodtolkaregi.Jant ■
PMaervcnalco.apa,ni. Det ruder onr 3,7 011 Paneervcaro.aet1t ■,
avenak Fabrikat, 15 Slcud pr. ll.im1t. Genneal&Jelcrnft angive1~ 3 0o1 Panaerplade paa looo øi. (23. :,.40). Paa mod :et
l»eli&,lll.de B"gn.in& 1 Eaael'nen 1 Haderslev en 2 c.:i-~tvar.a.aJtaDon pan ?lattom med ta.aaeopaate a! '.rra (15.:,.).
,. Hl .dbe forlægge, den 15.4. tre Kompa&n.1er at 7.?odto~
r ~ n t . (3.4.40).
Zo n e

(Rordgrænaea

III.

Sltern - Hore&Jle, incluaivd)

l. I 1t o l d 1 n & ligger 3 JComp&&n.1er at 7. i'od!olksregiant ■
2. Bataillon, 1011 1 Uidten at April 1bl torli.?ggH til RibH
Oaegn. Sildvidere ligger der 4o !!and Pionerer (110torieeret).
2. Ved Esbjerg ligger et Luttvunebatteri -184 Lvekuetere 1
Ski!teetilli.ager ved ~trandbv, 2 lem Nordvest tor Esbjerg,

eller ved ~en, 5 lem Rordveet tor Esbjerg. (20.3.40).
,. I Fr~der1c1~ ligber 5 KoQ,a&n.ier og Stabeko:apa,:;ni~t at
7. Fodfol~erJgiuent. E.ndvidere li&ger der en Traina!del1J18.
<,.4.40).

I Vejle
c,.,.4o).

4.

11&;er i. Bataillon a:l 1. iodtolkareg~Jnt
.

Z

o n e

ri.

( •ordgr.Jneea Gørclin&-Holetebro-Viborg-Bandere, illclW1ivo)
1.

I

.Aarhus ligger VII. ,\..t'dolln& o.t ,. Artillorirogum t

c,.,. 40) •

f-

vgdbl1v.m4e B11681
2. Viborg er t.T. ;~lo~~ ~Jd 8 Kompa&n1er (hvert 225 ?l&l:14)
at :,. i'Q:ifolt ·.re;;i..:3:i~ • .. 7. :5. 4o).
Kasernen 1 Vibore

!?'

!'.•r :.:•net æd e.:i had1ostwt1on.
Z

( r--. ~.:::.9
LO:u-

:V

v.

0 !l 'J

s !Jordgræne e til ~kagen)

1J,.,_"~ ".'-·" :-:-: '.l!:-,.,.,1.er.!!.!Y ( 35 lem S..dvest tor Fre4er1kahavnJ ~l.e,.; .::. •• i' . ;,._ .,:i.: .; -egiment. ~ieg1mentets ?hu:aer
er ikke kend~. Der er t~~ .lt
·. ·en ?.a11.ostat1on.
l.

0

4

2. 1 ?rovill: :tn V: o'.' :; ·: : .:l (~ iuu;iet mellem .:..alborg og Sita•
sen) ligger .)ele Ei.!' ,. :r•:::~.Jlksregi.:lent 1 Ct:•rke Af et til

to !at~llonor (15,5,~o)

1 Zone V l!g:ende Tro,per udat~rea f.T. teltmæaailf
og abl fra l7.4.4o forlæ:gea til Dordalesvig (26.3.40).
De

D. ! er ran -

R,

~

o, n o a c er 1

D

ger

•==•az=-sa•:sa:&.a~====--=-•••=•••=a:s-=-=-a=•=c=•••

( :ærlige ll1nc1r1ns:~, Sperringer, forberedte Spræn911n1~r
VeJes og ~- 9!"3 Tilstand). llekognoacerillSedatoer,
aaav!d~ for iiaand~n, 1 etter!~lgende Para.nteeer.
~

l m! n d e l 1 g t

•==-:• ••3ss::::aaaRDtaa••

1. Angivelig Overensko~st oellem Dan.:iark og ~n6lo.nd om 'UD4er
Yørke at o,lyse de samlede Beb~gselser la.n.ga den t~ake Graae
~ rlig 1tærkt. Anbringelse.:i af yderligere llationali tetakezi•
detegn er paatcnkt. (8.2.40).
2. I Beg:,·nc1eleen af Febr.iar 1940 blev der fra danske Pionerotficera-: S!de hos Landboere 1 G:-ienseo::i.rao.det gennemført
Opgerelscr af til Ve1F.- ;,-·•'
e~ede Landby-ssredsk.aber,
n1.vnl1g ved V.ije.c. ~::- .:!ls .. _ · ·,:,nder'borg og Cirænson • Aabenraa
· (29.3.) I ~en B::-v (7 k..l Hor-:l-Nordveet for •'lenaborg) te.ar

~m

mange F
'!. k1:t p~tl Ztedet ar.e ... e aoJI uaæd•
vanligt. ~et .m.~~-- - __ .::.r.::tc.in8ernJ b~:~e Af f.!111tærfor•
valtningen. (30.3.40).
J

•

·-

•

• ••

•

_, : ,

~ .- - '

,. ~vJj ~ og 51overg...ngo er paa onsart~t llaada sikret ved
lcraft1g;:i .Bo::..:ia (l'-,- .:! :-tl) . ,..:ibringclee i U
·.· ·." .. , --,-~ :-'~
tonfund:m:enter. (9. }.4o). O.Jk"reel o~:r108 Bom..iene ved Siden
er ved Y.obbermølle og .?rdborg kun ar.111g !or !Jotorcvkler. Ved
det o 3ri:?llBeoverg~ge v~d Paibcrg og Kobber~ølle normal
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vedbli~cade Bilags

l o 3 •

Sparretid fra Kl. 20 til Kl. 7. Fra ~l. 2o til n.22 1k1peder~1 lcUL\ Lastbiler, SOQ !ra Dax:iark k~rer til T:,,skland mød
~isk 08 Kød. ~!ter Kl.2o 1-r.e~nso~elst ~eraontrafik, bort1et
tra Lastbilernes Chau.!f~rer og ~edhj~l~ere c~B~i!Alu'er•).
Udkør,el a! ~tvog.ne~e fra ~7'skl.md r.in i tiden fra a. 7-20
(l8.J.4o).
4. rorberodelae ~ Ve,1s2=I"ri.a&dr U10d evl.lutuel t~•ak Inå.4arch
oieaa paa !iiv.tJ-ino sa~vcl i !l..it1lin.g Jord-~?d som i netnin&
Øet-V~et (11.3.40).

5. Broernes

3.tru~v~o paa Hovadtra!1.lcvojene mindst lo rona,

pu Bivajane mi.lldet 5 Tons. I ~el16h,ed i!lg~n :ilcrin&er

(15.J.4o).
Zone

I.

1. Flvvaplada 2 lem llord tor T..:nd.:::r w:id~clb....rt Vuet for
48A anl~o VeJ. Størrelao ca. 200 ba. C)Qgivdt o.t 2-3 m ~~
Jim'. Ved Sydrandun a&1l&;.r, t.T. 1.lcke belt.&t. V1;td BallgarOA et
8'Ji1E1Jllager awd 2 .fcnkat~dor (1aAdr,•nl1gvi1 toCL.W). (.}o.,.40).

I,.

2. ~ mallCJD BJerndrup (15 km Nord for fl~nsborg) 01
Store J~nduvad (12 km Vest-Svdvest tor !~eradrup) pan ~dbredden ~ dot 1 ca. 3-6 b'• J\:f'st&lld tr~ Granaan 1,bende
Vandløbs Bjer~dr~poor lløllcaa - Søndoraa 1 Nord-~vd Rotni.Jlg
lØb04de BivcJe ar ,aa de tor Sporr~er aller ~~rængni.n,ger
agnude Stadvr at Soldater m.ark~t m~d hvid-røde Stavo. (11.3.
4o).
,. ED bostamt Græ:iec 6 ~gd.1.-.:i har til O!>sav~ v~d ty1k Indmari:h
at •pnm.so JJrnbtin..:~v ... rf"ring.Jn i ?o.dbor,3,.

4. Ved ~aa or Sp:reogo1n& a! ditt 500 m Uord for ~on 11&g~ndo 5-an:wdo V~jkr,,de :orbor~dt. (21.3.40) Dun 2a.3.4o
'beai&tigvdo 15 danaku Guz1Jriust~bso!f1cv~or Kr>-deot. ICortbozidø opet1l1Jt, Sperr~poat~r illdsnt. Drøftole~n veir~do 3 Tim~rt
(2s.,.4o).

,. D.:iii n"o t'Jordv~J fra Kruso.n ot·or Kollund til Gr~eton
ør 1klcu traf'iknbol for t".lllg~ ~rotØjJr. (UndgQua \Ulder al.lo
0,Utci.Cldigh.dcr!) Letto K,r~tiJor kc.n koJL.v 1g.uinJJ (21.3.40)
Bro.J.D vild :i.:uld~rega:.rd (lo Jen .lor:l~3t for :n ..:naborg) or ilcka
1 0rd,:11, et V..:d.Jrl&..g h...r ~ ... t 118• : •.,p..r ... tio.n. vanakeli&,
aoeet Uud~rgrund. (14.3.40).

6. I B..ncov~rf ,;nlon 500

~

S:•d ior Tin.:lov Stc.tio.n. Qr Sprw-

lco,mra lad~t. Ant.:indillgsst~d 1 :t~tionsb"g!li,18~.n.. Sprangn1n,
af'brvdJr og1&.:1 ~tr~ng~n ':i!l8lcv - S~ndertorg.

- 1-: -

v~~e:1~~nd~ !113g1

l c '•

-

7. Ved Vejen :·:~r,3t:>rs - ~'::!>.n:ra.':l me!le:.1 St. og Lle. 5,?gaa.rd
.§2. h1:1t1l 1b::e 10,f;tti..get Spræzisningsforbere:ielser. uygtev11
iales der dcg O:.'l :·orarbejder. ( 21. 3.).

a•

.?au .:øJder .• e .k:-d fur S..: .. 1~rll:len ved s",1at:."'1p lige mod
Vest ot: 1n:it1l i k.:J ~od .:u fro Jernbo.neatrækningen .r'lenebors - Tinulev t1;·.:ies :ier :l:-·t~ehuller for ca. l Kompagni,
der til Ca.::icu!'lage er , ·,<i·et ced Græstorv. (14.3.40).

9. Pan l!øjde 25 ( 500

st for Bc.Jstruo !:tation) 0!)!11&'.llingea.rb-..?Jder ved .;;old::i.";er. Ved S:,rdveattjcrnet af den ca. l ha
etore ~ov, der 11sger 1 'lejg.1flen 200 m ,.at for HøJde 25,
er der indrettet en :Jasid.~ev~rrede (f.T. ikl;e besat).
1:1

Zo:1e

II

l. Ve~c.:1 T;,=•oe:-!.;:#2~-:.loster 1 Crden. ✓ed de~e ·1eJ :f'orel1sger der :.:u11g::ed .lo;: Ilt ,;. p " t e m m e V 1 d a a e n. (22.

,. 40.)
2. Ved Brede~ro, 13 km Nord for T~nder, er der b~gget en
Loeserom~e, der ben••ttes ved In1- og Udl.idn1:1e af lU.l1tær.
Sprengka.:u-e 1ndb'."ggat, dog t!lsvneludende ikke ladet (24.3.40).
,. Bro !:~•dves~in:!k~rdel :i..1be forberedt til ~pr.mgn1n&.(1.3.40).

4. Hovcdl.i.ndevej i.iujerElev - Ribe

1 sod St:..nd. Ved Vojens
~dsee VeJe:i s ::d fo~ ~t..1tio:ie:1 ar 2 Spor. i.id til hverken iagttaget Spr~~aforber~delser eller 3evogtn1u.g. (~1.3.40).

5. Ved sydlig -:Jdkasel !ro ,'..nbe:irc...l, \Uidden.:i.rt Vest for
Vejen ~ben:a.... - Kruaaa - labndegr~nsen stort Denot for Nordeleøvigs Vej...-a:sen. Logeret e.:;:.iet til ~pur1teer. ( 29. :,.4o).

6. ?aa :I~jde 371,9 ko !lord for /...:,.l:iyu-an,) 300 m . et tor Vejen
kiben!"t.n - Haderslev er der udgravet :.lnskingev~rreder. ~oven
J:U11le;;1 l:i~jde 9? og Ve ~cn c:.· r.:•i--·ddet. (11. 3.40).
7. Vt:d :Sro a r ;,aa Uo_ved tr:.!'1::v.:: j ~n Li.'l:le~r~nsen. - :i.'.ldr,rs! ev Vejle - ;_'l.·h\.la - /..nlb n:-3 blev der ge:iLecfil!rt Bcl;;.atr.!.ngsprøvo wvd 12 Tots Trocllvr. Vc;be!on 40-60 cm, k.:!1 tatllo varig

Bol~stni.:ig (18,3,40).

e. VGj l1 cd1;r J;_L&t-91_ ~--0~_..ierst :l::. g :.i bred B-..:tOOV.Jj. God
Str.nd. Bro:n·-~rf;;ri..:g 1 '.!'i::.~h.tr.i:ig til ("1:n Zu,ge der·') aov~dv..:jc:n tilladt fer .:nhV:?r :Bd.1~~.::li.ng. Bro.;:1:e :Sr<:dda 8 m.
Vajd~lon Ovor Jcrstw. - Vj~~~~ lr..~ fæstnet tLd 0rgrwid. 6 m
brold, 1kk.J ~s! ...a.;-rot, Iæl!l~o V.:.jh-.ulcr, da:u-115 VoJ"tr.Jkn.ing. (21,:,.~o).
9. Amteb~-JS_'-:!~~:.-~,!:_-"? :1 '.'CjC'll~ :__ -~"ld i::r.::;l..!'C!:'.. !ledl-ot• Stræk-
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'!. ::• ...

C

3 •

.!11

l. I !\~Ot :-:.:id.::.>~.:\ - ~::~ - L:::lc!!.ag - ~!,~.;_,r,:. i:1.scc 3ofæstn1~ar (14-3.J~ . · .

2. Pa..: Vejen ..:...1·~.....:-.:.. _ • .;::.:=-.!_ført Spr~n.:.!:.gs::' ~I ..!:.J'.. _ t.:.!:-.;;e;-.
ler. (8,3,40).

r..11t:..l !.:1.:e gen.nem-

3, Broer over Ko;:.~~- ~n ~~1~~~ :rod:cr~ og ~odborc~us
ved Gredst:dbro p~ :.=-.-:.leYe~~r. :'.1te - ~•e.: 6 e (·, ., F~rup?)
og ved lolji.A,gbro, ;1\, Jr y.J...; :>.::. •• ·:i-.:.:~e 0..ll'a-d~ 7 it~rre Veje .
mødet, forberedt t!l :;r....:;x..:1~.
Ve:1 !'old.1.;:s~·::-r 1._;_~_"'._tl...,_,g~-· 3~~ o'.'cr r:o~~:.;.ao, F.ldre
Bro ,0 111 l:::r.g i en ~.!~. :e:;"'.C·~~...i=i. !l:,• Br:> (\'ej F-:i:iii.ugbro Rød~, 5:--døst !or :o:~:...ng:z~) }o ~ L!l.!lg, 4 ?1ller, Jernbeton, !eue 3ro~r eg.;~t :~::- ezilive~ Bel~6tnin.g. (23,3,40).
4. Ved Br, ved Kol~~~ !.....~t~: !n.g~n S~ræ..-..g:u.1e~!o~b~:~delse.
Bro ubevcc;tet. (c::5,3,1.:-,.

5, Bro over Lillec-a::-: v:t-::

:: ! d_L_~_l f c. r t

e: •.1bevogtet,

Hidtil ikke 1&.&~t...J~t :.;.~r1~~~!Jr~~~t..J.t!l.1JJ.&~r. (}eot~e
G.:.nge bekr..!t~t), (~~•"-•: ::. r,-,.._::ie ~! bro:iclc:!l weoi 3-bl.4e.foraede Beton:,i.Uer p.:.'l :'~•r.',f~c:c.o 13,,.t m, ~:le a.f 3::--:::delen
•d 5-bue!or.:Jeåe 5..:t:.i.-.---:.1:e:- F·~ ~~··lb.r:dsi.ide.:i 2U,4 :i.
4 Strømpii!e::-. =r;t,~ :.1-::::1~ S2;, ~, St~!kor.&t:7.1~.t:!.)n med
vandret ge:uie~~-=--~!:::•.: :::. ..: .. ·:::_·;_r.:. 3: ~•.ms sa=.lc1t: k.ngde
1172,9 .:i. Dol::;,e!"; Ve~b..:..-:~- :>,; e: J:3::-r.b~~sror. Fri Højde
over Vandovertl~:l&~ 33 ... (!i:ftjJ!ge fro Hoh~res ~o:u...u:.do
I.III, Lo.ru!setn!.;ig ~:-..;~:j:~ r.~ ~&~se 3rej1er,) (1;.3,Ao),
I.ll8eo 1r:..f~~b&0 ::-:u.s.r-.:.:.~-·:· '~;. j.l.~.)

6, !!:.2_ ve1 lrej.~r!c_t1.. .. ::.::.:: ::;L:..re+;. (14,3,40). Ocic'"in,5 irederic1o iue !:.:>.u:t_t~:J-: ~.1:,:.t:u4':= C'6 fo:~t:::-edt~ s:;,•ts1tillillger (25,J.4o),
7, Fl•rve'll::.d& _Q_j._: ..~_.:_~ (:~

lu '.iorava,n fer -~~:.ije::-5),
Størrelse Eo he. f,1". ~v~::-:~.:!: ·:10:::..:.r: ::i~~ '.~litai 1.:!1er .-:11:d
?Jaakin1::r, iiJ(:.ll :;;,g~t ~.: ..:..r!"., :.::i::-t jr~s::.vc.år. Jc,=ler. .a::3~t
lt:1.et. Ht.nt.ir 23 c i::::-d .J:. 3~ !'l :i,_: . .:'urs.r. Ha."'.,g..i::--:r. lille:,
Soto~flado, : E:ft.:-_·..,,._!'.::~ ::-3·; .::-.:v :!1Jr c...":.·: ir:. ;t ') J~e.r~:.sl:iær. Udv!1~lsc! :..f ::_\-;<,::....:: .. !i for ,: ... ::!~r.o.•.:u1l~ vc.1 : :·dv-Jstri.Wc;Jo
:~·~v2:-.1:.. ::!··u !',.;~·.::·i.-:da:. !.~:;. ( :n,}, 40),

,...o,~t.
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V~dbliv~ndc :Sil.'.lgl

e.

".;el-Jer'-: i'lyv~plads Nord for

K æ r e 1 n g

1 o ,.

:, 5 km Uord

tor ~sbjerg (2.4.40).
9. Bivej :Jarup - Sk.:..1derup fast 1 Uoderb~·gn1ngen. Daarlig
•
Vejtilstand. 4-5 ~ bred, f.r. delvis meget hindrende. (21.3.
4o).

lo. Bivej VOJdrup - ~kanderun - Lw1derskov, f.T. meget daarlig • .:>redde 4-5 m. Som ;.·ø:ge a:f itegn kun trafikabel 1 Vejmidten
paa Sk.:ar·,edæk.l::e. Vejh·J J.ler. 3 1cc !lordøst for V....nrup smal
Betonbro, 4 1:1 br&d. (a.3.40).
11. 31vej Vamdrup - IiaE:'b,H - Dolleru.., - Hovedvejen Ul
1 daa.rlig Tilstand, ligeledes ?letonbro, der er

~!!!!

ca.

4 c. bred. (21.3.40).
12. Bivej VE--1drup - ,ottehuse - ~ro - ~arle.linde og Vej
Vo.mdru.p - liA!drup - Lle ,..nst ligeledes 1 da.;.rlig Stand •
.Betonbroer 4 m brede (21.3.40).
13. Billund - Uhe 1.klce asf.tlteret, 111anoe VeJhuller, VeJbredde 4-5 m for Lastbile~ lr:u!l eu !aet ~ørebn!le pas ~kærver (,0.
3.40).

14. Vej 3111'.md - Gødsb~l - Uh~ il~ke trafikabel for tunge
Lastbiler, meget dac..rlig Vejtilsta.ad. (30.3.40).

15. Vu.1 Uhc - n.1.ngivc. :Sr:.-ddc 4 m, grovo Skærver, durpaa
Grue, VuJhu.llcr, Uod..:rgrundon eand..:t og tør. Vud Rin&ivo Botoobro, Ba.~vou mindst 5 Tona. (}o.3.40).

16. Vej iUil:;jiVu - il~1ub~ - JiV ... , v~Jtiletand dEUiZ"lig, VuJhu.ll~r. (}o.}.4o).
17. V... d Va;:idrup .:ir B:101.11.g_.~~t ~nn Hov..:dstrækning.:.n ?adborg
i'r.:dcr1c1a und~rclocr ~t. Yd.rlig.-r..i Sprcmg!orb ~rcdole~r planlæggoJs.
18. v ~:bro 1 :l.:d::i!.;ig (15
til Spræ.ngnir.g (3.4,40).

km . st-r:o:-d.lst

for Rib.;) forb ... rc.dt

19. u~11 ... ~ Koldi.1g og ~sbj.,;rg ligs~r d: r Kab~l lange mod
V..ij llr. l (Kort l 1 500 ooo) um1dd :. lbart v..:d Sidun af Ko.ntet.n pc.n !lOrdlig -✓ .. Jeid:. 1 So c..i's cybdu 1 C..:::iJ.trør,(15.,.40).
20. Q.p_~t.:::n.ingeh.!;..§.1E.~.':.r_..!2.:i1· ..·.;a::i.r.s L:ivninpso.:i.ro:.d"r vod
Yølb~•, 16 km V.st-rordv.st for iI11d..:rel .,;v, .ø.:llJm Oka.:nvad
og So..a.J ... rst.d. !~·0nL15 af !;;t ... ..l:.l ... v ... rk..:r v.:d Olts ... nvad og :løl-

by. ?r~v ... vis Opst • .:ining g.n..~~~rt v.d 2 ~ion ... rkompngni~r. I
Alvorstilfæld.., ~•ar. for V"j.m So..i...~rst.;d - J ~ls, sut for
Ban~etrækning"n VoJ..:~e - Va.:.ldrup. {23.3.40).
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l c 3 •

1. K!c-'t: : ::H<..tl..::.:i_J_~l :.:.cg~::..1~

,·ec

:1r:.lFo:n,~g ·h.:t fer Ring-

kø~~G;. (~.3,4~).
2. ~:~~..}-~:-~'-.!.~ ;-o__-; ·.•.ir..;-C'n ..:t?llec je ~o .dugter pan

Vests!dt..:i ;.f ~:ten L:...1::u (26 ~1 U:::.·,·.-o&t for ~~r~ens),
Stør:e::e Sv~ x !~o ~-(~:.3.~o).

3. :Vc-:s:•:!":vvdspcn~nl::.ds 2 k... let~ _!;;r ,' u ;i d e r. (5 lem
Ve:.t to-:: S1l~aborg) be:i•·ttes c.t Ui.11 ~asrf:.~rvc:i.ueki.::ier til
Liell~~.1:.il.!l.13t:r, "i'.'1. ii:±e bcl..!Jt af Luftvc.:.'..,net. :>er tindee t~ a.:a.."lgBJC~ ior Sve-,epln:i~r (ll,3,4o).

4. B,·sr,.!.r..$ a.f e~ ~-· n•-;e'j:.:id.s \•e:l :.1:~ i'J" !!u.rk

tor

5 bl

nord

,·..:.r:.-.:.s - ?t-"'J.der:, p:U1:.ie 6 •.1ndt. 1-.:realet 11g'5er pan en l!.119 J:Jde ...,J c.dsc:.:1&: ZtJ:-::--..:lse 800 Jl 1
l)ia..-;zeter, i'ar'...1o&a:clsc 1 1-l', ;Lr. J~el Orønøvær, Ler~or~. ;.?. 6co ~esk:ftibetle. (23,3.,0).
.'..;;.rh-..:.:, Yed !.r...;11eve: ~.::i

5, I

en 1...tJl~r~ost.:.4:i,:,n 'l 3. tJ.:!.fol~regi(29,3,40).

·:1~0!"ej !!.nd.C?3

~e~ts

:.i,e.~e.

6. !:!e:=t::ici -:. et : a ·.-'"'r~ T r. n g e ( 15 ::.X ~y1ost fo: ·1110org)
~ste~:-.g~-:i:..:.:..1inc ·,ec. 'i'.ll: 9 e Su, :1c~1-:n:::e. i.':>=0~1.uer IlordJvl,land ic.r.e~ tor O.:.lcrudeen S!:~ebo~g-V!borg-~ers ~ed Strim.
Ved ~pr~!:C...:11!13 at D~ , "" ~.:;eoa vil judc!UU-=ll ga:.. over sine
Bred.:9= ir.:!":!l ::U:ic=s, og '.ie;l l"vere lie,l.:n•lo? 3'."'1e:

~

:tan-

ders b:ivor over~vJu:~t :o: c.!..::iå~t 2 r'...de (29,3.40).

lo Ved .li!"tsh.;_e i:~t.~_atutioJl til 4lal .nd.
2. ~o cver ,') ~-~-9 sur.~ i~c:, lcc lT:.ird for :iobtec.:r:,).
Samle~ ~sde 472 ~. ~ ~~ri~~i:ler> 3 Bropiller 1 !.U.dtezi
aed 3 ,·,.:e 'but:.:>:: ..:~c.~ :,;•;r.~ -v,:~:::d:-. Staalk:,.:is~:-.1:tt1on. Fr1
81,JJde o·:e= 'l~::!1Jvc-:-1J;.~ .. :1; lil. i:>o~oe:t Ve~b:ic.~, lli Jernba.o.eepor {15-3,to). Id~~ ~ord:!g~ De! Y.lc~crc. Gej,emsejlin& tor
■ tør?'e s~~!'te. 1c.:-.,broen bn~~.:ies ve:i ::.cji;e-1..:rk i B:-oh.1set.
VagtkoL:..-'.!i::> (, ;1o.:id) st:.tior.eret :i:o..:i 3roer., a.! ~er. ~eptember
1939. ~~ : .'!~t ~q,-=- ~.=-=ll,·s~~~ _c2 ~ .....-i ~~I.! ~::- •lJ.~a :.,tte1t~nb s~~æ=,g~~ k&~ 2 ~te~~~- Sprc.,.Jka..renes Bel10 ge.1.~ed endnu

~e

lt,:i:...:lt.

15~ o Vest fo: ;r.:.teci-:•~c.:l:Je.:1s Sr.l.:ie::i. ,·ad Brejden

føres d~ e:. .:-.i·!!.::·e og i'-:le! :-~~!n!.:.&~:-.:113 ind i U®:rvanded.'.l~fa !~e~. (25.3.),

lc&bler til ~eo
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ved~l1vende Bilags

l c 3.

3. Thisted - 5r~ ~•:er Vlld'.lnd (lo lem Syd-Sydvest tor Thisted).
llidt1l 1n:~t.~r~t 1 Erfaring om :prængni.ngsforberedeleer •
Samlet ~~de ca. 500 m. 5..:.recvne cindst lo tons. Færdigb~gget Juli 1939. 5 ~tr~~piller, dertil ,varende 5 øvre b~etor~ede ~pr~-.v<ll'ker • . ~ta~~onotruktion. ~elle~ 2. og 3. Broin11e, aet tra Ø~t mod Vest. Hejøebro ( 15.3.40). Paa Broen

.

mindre mi.lit.ær VD.6tkcw:l.!:.Ldo. ( 23.3.40).
4 • .lldre Bro over Limfjorden ved Arubor5. ICun for iodg:mger

og Vogntrafik. Ingen S1kkerhedsfora.netaltn1n&er. Samlet L.3n&de
4o4 m. Stanlkonetru.k:t1~n. 7 Strømpiller. Uellem ,. og 4.
Strøcpille Bejsebro. Den nve Bro ligger 700 m nordvest tor
d~n ældre. Jer:ibo.neklapbro, militær Bevogtning sands"nlig.
(23.3.40).

5. I Aalborgs nordlice B•·del, l

Nordvest for Jernbanebroen Ce~entfwbr1k. Tilsluttet denne en A!delill8 for BygDin.g at ~-Aeropl~er. rroduktion gear tørst 1 Oo..::i&•
(1e.3.40).

6.

lcJ:l

a 1 b o r g. L:i.!ld!l:-venlade ca. 3 km llordv.:?et for
Lii:lfjordsbrocn v•.:d R,,cslr.t. St"rrclac 1200 x 1200 m. Traadhegn, 1n.;en Bcvoc:n1;1<;, 1.ng•..rn r.r o.nc.nl.:!g. Hongar paa Flyvepla.de ·::ns øc:::.·::.:::tl!ge Dol. llangr.rstørrelae 30 x 35 m, Hangarrene ~vre D3l bar Gl .avilld~r. V~d den v~stlige Endo Tanklc.ger, tor~d~ntl1g underjordisk. Derover etort ~tanakur.
St~rrQle~ ca. lo x lo a. Ved ?ladscne øetliso Endo ?ojleetation (ing .:c B:•gr.1ngQr), ve:d d{:n nordlig~ ib.nd lille Uodt98..:ile..:sbygnir~. I H~u.::n f. T. 2 e~:i i..:roplanor. fypcr kan •
1-ki;a ltonstat.::rae. :n •rvll-,1 ~ds::ms voe ~:150 Hj .lrno Skovet;vklco
pas Størrvlsc af l ha. i!nds akal være egnet for Lurtlandetropper. Snndjord 1 dog fest Und ergrund. (29.3.40).
A

X

X

Ovt?r&c:t ·.1:lsc.·:.s O\•e: r.:r.sst..:.;..J-: lse :.ied o.c dg forelogt
tyak fotokopi b~kræft .:: e.
( L. 5,)

(sisn.) Y..r.ud L.:u-e ~n
~l.n~t. rrwislct:r og Tolk 1 fysk.

-41Rapport fra den tyske officer Erfurth om hans undersøgelse
af færgeforholdene i Gedser.
30. mart. 19-40.

a.d~ !
KOMM..\XD ..\XTEX FOR SC'HWERI:-;
TH..\~~PORTU~IRADE

-

KDD ~em offittrl')
Scl&~ri11 i. Jf.,

Gr. I . .Yr. Il ./0 g. Krlo ... Ch,fa.

3 bilag.

~

30. 3. 40.

5 eksemplarer.
2.ewmplar.

Rekogn080eringer vedr. n~eøeriibung". 1)
(Rapport afgivet i Berlin den 1. april 1940).

1.) Søforhold. 3 )

Den 30. 3. 40 gennemførte jeiz en rekognoscering i Gedser. Ca.. lcl. 6,00 afrejste
jeg fra Wa.rnemiinde med færgen .. ~ecklenburg'" og a.nkom ,ed spejlglat se til Gedser
kl. ca. 8,4-5. 4)
·
Til hindring for sejladsen ,·ar 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 hæ,ede sig indtil 2 m o,er .-andet. I almindelighed
regner man med, at kun den ønrste trediedel er synlig oYer vandet.
Storre isblokke sejlede man udenom ad små om,·eje for ikke at støde færgen
læk. ~an kan hem·ise til, at det tyske spærreområdes nordnisthjørne (søminer?) sydøst for Gedser efter kaptajnens oplysning på det korteste sted ligger ca.. 1000 m fra.
sejlruten, og at der efter oplysning fra stationsforstanderen i W arnemiinde for ca..
8 dage siden skal være to danske fiskerbåde (hYor ubekendt), der er sprunget i luften
Yed 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 afmærkningerne, lysbojerne og endog en af is ,·æltet bak (ubemandet, cementeret lille lystå.rn) ligger i sejlrenden, til tider tæt under vandspejlet. Y ed klart vejr er disse hindringer godt synlige.
Medens en natsejlads over havet efter ,.Mecklenburg"s kaptajns mening under
de da\.·ærende, fra time til time vekslende isforhold, sel,om den også er langsom, dog
er mulig, bet.egne·s en indsejling i mørke i sejlrenden foran Gedser for tiden som umulig. Den tidligst mulige (indlobstid kan vel derfor først være kort efter solopgang. 5)
Fra dansk side anses efter forlydende nataejladser for tiden for uigennemførlige
på grund af sejlrende-besværligheder og på grund af isen.
2.) Haoneforlwld i Gedaer.
a) Alle fra W amemiinde til Gedser ud.løbende færger forud mel.du kort af banegårda-

b)

c)
d)

e)

radioen til Ringsted med indholdsangfrelse. :\led henblik på eventuel luftfare kan
denne forudmelding i spændte tider undlades, men på grund af hensigtsmæssigheden ikke ved den første landing.
Uden betænkelighed kan for tiden fra tysk !ide arrangeres Mkaldte "påtrængende rejsei" (også ikke-planmæssige), uden at vække nogen som helst mistanke.
Dette gælde? også natrejser, h\-is man vil risikere farerne ved en nat- og issejlads.
En spærring af Gedser sejlrende gennem sdt:sænkning af den dan.!ke færge forekommer meget usand.synlig. Danskerne gjorde den 30. 3. et intetanende, temmelig
dovent, næ.sten kedeligt indtryk. At sænke en færge lige foran indsejlingen (på
det snæVYeste st~ knap 100 m bredt), forekommer meget vanskeligt, men er til
gengæld meget ,-ukningsfuldt.
I den gamle hat'ft findes der \·el desforuden landingsmul"'Jheder (se punkt 3 e).
Før færgerne blev indført, lagde damperen fra tys.le side til ,·ed havnen i Ged.ser.
Danalr:emu ~ggelM! af /aldbroerM i begge færgelejer kan foretal{es temmelig
hurtigt og let. Dette kan godt forhindres ved en overrumpling (et rn[a.ikin}g[evær]).
Forudsætningen herfor er, at iku en eneste ty,k soldat kan ses ombord på færgen, før danskerne har ladet faldbroen gå ned.
Fa.ldbroer betjenes med en firkant med lang vægt11t.1ng, der mi medtages i
udvalg for det tilfælde, at danskerne ka.-;ter deres firkant i \·andet.
Modt-dhen eller lujt.-Jkyt, t'lkr tropper kunne trO<h indgående iagttagelse ikke konstateres af mig ,·ed hjælp af kikkert. Ind.Mta vil være mulig omkring midten af
den bølgeformede halvø.

- 42 S.) Slnbsrum:

a) Pd tysk :tide:

I. Færge "Jfecklt!-11btmf' - kulfrrin~ - energisk kaptajn - på grund af lave o,·erbygninger mere egnet til forste landing end
II. Færge "Sclucerin" - Oliefyring - olieforråd for tiden ca . 300 tons - til en
rejse frem og tilbage ca. 10-15 tons nødvendigt - større end .,:\lecklenburg"
og hurtigere - høje overbyb-rninger - ængstelig kaptajn - hestetraruiport
lettere end på "llecklenburg'' - forberedelsestid til indretning af h estetranaport for 1 pionerafdeling ca. 6 timer.
b) Pd dansk side:

I. Færge "Danmark" med kulf)Ting i Gedser.
II. Danskernes bja•lpesldb, når "Danmark" har maskinskade, er færgen "Prins
Christian" - for tiden efter sigende i Kohenha,·n, indsat på ruten til llalmø.
c) Radioforln'ridel.!e 'har alle tyske og dan:!ke færger. Efter international ret må de
ikke rad10telcgrafere i fremmede ha,·ne. (Trcmilegr:Pnse).
d) Nøjagtige data og passagertal for samtlige -1 færger ndlirgge11 denne beretning som
bilag l.
e) Kreatu,damperm "Condor" fra Ltibeck og en anden nærmest lige sA øtor damper
lå den 30. 3. i Gedser ha\"tl w1p . ,·ed kajen nord for færgdejerne.
R,·or længe <J1sse sl;be emlnu bli,·er der, kunne ikke bringes i erfaring, uden
at man den·ed vakte mistanke.

4.) Lad11i11gstide'f og 01.>erfart:stid:
a) I 11dladnin9.stid - alt efter troppernes art - 1- 3 timer pr. færge med en godt
arbejdende banegårdsofficer i Warnemiinde.
•
b) Udladningstid - for infanteri ca. :?O minutter - ved lettne fartøjer indtil ca. 1
time - ved pansertog 10-15 minutter.
c) Sejltid.
2 timer uden is ved rolig so og klart ,·ejr.
~3 ~ time med Jen nuværende il! \·ed rolig so og kl,irt \"ejr.
\" ed storm e lier murkt \·ejr tilsvarende fa,ngere.
d) );år for tiden en tysk og en dansk færge modes om ·-dsgen ,·ed planmæssig
rejse, har de et mellemrum af 60- 100 m.

I
I

I

I

!';.) j/uligheder for ud.,pionen·,ig fra da11.vkernes side:

a) Da dans.kerne sidcn 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) ~lulig er d n imod gennem agenter i Tyskland melding om udladninger ved hjælp
af l,rei·duM , hemmdiyt> s,·nbre (og m:i.ske ngså po.sttelF/ori,er?)
c) I r;'!Jser findes inyrn rndw.-t,,tion , mPn derimod et telt>fonkontor på banegi\rden I
(skilt : Telqmrn1inJlevermg) med umiJddbar furbmdelse til Rwgsted.
Sædvan liL!vis melde:! h ·rfra alle færgers ankomst til Gedser o,·er Ringsted
til Kub enhavn ug \\"arnemunde.
Afgivelse af et med vold aftvunget ufarli~ ,lansk signal eller ødelæggelse før
alarmeringen (i Kobenha \·n) anser jeg fur meget vel muliiz, idet jeg, uden at det
\·irkede !"'faldende, h11r gået ,·eJeo fra ind gangen til teh•funkontoret til færgen.
( 51) skn J t ).
6.) Fon/ag til tropperne:
a) Første landing kun med een f1erge (,.~lecklenburg'• ) for ikke at vække nogen m.is- 1
tunke.
Telefonlednmgen på Gedser banegård sættes ud af kraft, såfremt det ikke
skulle lykkes med det ufarlige signal.
)ledtage kleirum1ede med til:5tÆk.keligt antal firkantnøgler (udvalg) til (aldhro,:rne.
Den forste onrrumpling i GetL~r foreta!,!eS under ledelse af tr&nSportkommanJanten i Schwer10.
)ledtage hre,·duer til at afgi\·e meldinger om landingens heldige resultat,
for at Kobenha,·n ikke skal blive ad,·aret gennem den h-ske radio.
Stedkendte førere gennem Ged.ser osz ·kort kan tr~nsportkommandanten i
Schwerin ikke garantere, derimod nok en tolk.
lfris faldskærmsjieizere ikke ~tår til ,Ji:ipo!lition, sendes nogle motoriserede
m[llllkin]g[eværafdelinger] forud, u,len nphold gennern 'Sykubing, til den ,;gtige
bro ved \" ording borg.
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b) H\-is moleindgangen ved Gedser mod forventning er spærret eller faldbroerne
ubrugelige, skal udladningen af fodfolk i færgelejet alligevel gennemfene ad
pa.iS&gerlandgangen.
Derpå sejles til ha\·nekajen (.an.ske ligt, da ukendte dybdeforhold!). Der udlosning af koretojerne. Der nl henga een time, før udlosningen kan begynde.

7.) Ånmadni~ fra lraruportkommanda11U11 i Scl11uri11:
a) Garanti for, at der hvert sted 6.ndea en god, energi.slc, orienteret banegdriuo/fi,tt,
for WarnemiiNk og ~ t : r for h11rtigt, sagligt og fu.Jdstænctigt at laste og hurtigt
at los<e færgerne.
Det er nødvendigt, at Schwerin får inøtrukaer "8 timer før den fsnte indalribning9 begyudel.ae.
b) Skriftlu; fuldmagt til trani1fk)rtkommaodanten i Schwerin med henblik på at stille
de ty:!ke færger, den dan.:!ke færge og cruwce tillige kreaturdamperen "C-0ndor"
under t[ransport)k[ommanJanturen] i Schwerin og dermed under krigsretten.
c) Fremllk.affelae al ty,J: /<Zr~,on,aJ,,e (må rejse med den fønte færge) til at betjene
den dan.dce færge .. Prins C'hristian•' og forhindre sabo~handlinge.r fra danskernes side. Hjælp lll.å.s.ke fra Swinemilnde eller Sa.il!niu!
d) Luftsk~be-~ kytu~ i Gedser af harnen, især af færgelejerne, mod engelske luftangreb; underlagt banegårdsofficeren i Gedser.
e) Banegårdsofficeren i Gedser skal af hensyn til meldetrafikken fol'l!ynes med brevduer og med radiotelefon (af hensyn til færgernes driftssikkerhed ved tåge og storm)
til senere brug.

I

Emøda.

') .Utatyk.kl!! nr. 50 bærer gl!!ni!!ral \". Falkenhontll 3ignatur og datoen 1 ,. De.luden har ban og andre
tilføjet forskellige bAndamvne n<>Utaer i ma~neo. for hnlke der redt'geree i nedenstående noter.
') .Med v. Falkeobontø bånd er påakre\"et: God rtld,Jing.
2 ) Håndakreven t1lf01elae: ~ 19,S. diMJ'im& liar modlagd aftryc dird::k.
•) H!ndskreven tufoJelae. '.! limtt OtJ J.i min~.
') I marginen er først !ltttvet: ti 00 -6 11 • :\t-denunder er med en anden hånd tilføjet: Afgang U°anl<!•
muiuk H. 1". :\t!denunder er påny ttlfejet U".

Bi1q 1 1i1 T. K.. Sdlweria '.'lfT. 11 1 ~ I IU- Clida. 1 1

:

Oply&niøger om færgerne:
Scbwerin

Danmark

86,00 m

106,00 m

101,i25 m

90,133 m

17,70 m
14,00 m
4,5 m

18,53 m
16,00 m
4,5 m

18,750 m

17,68 m

Mi!!c.klenbarg

Længde mellem perpend.ikulærerne .... . ....
Største bredde over vingebjælkerne .........
Bredde over spanterne.
Dybgang ved fuld laat.
Hurtighed ved planmæa-

sig fart . .. ..........
Højeste hurtighed . ....
Brutto reg.tona .......
Cttnnemsnitlig abeant.al
på een rejse ... .....
Anvendelig 3J>Orlængde.
~faakinydeløe .........
Bygningsår (a.fl.e,.·ering).
Pasaa.gertal, 30mmer ...
vinter . ....
Redningsbåde . . . . . . . . . 6

Redningsflåder . . . . . . . . 6
Redningskranse .......
Svømmebælt.er ........

12,5 sm
13,0 sm
1810
28
130,2

m

12,5
15,5
3122,5

36
161,4

sm
sm

m

-t500 IHK

1903

19:!6

564: pen.

=
=

225 pers.
260 mand
156 mand
12

i68

816
282
6 = 306
6 = 156
12
1061

4,5

m

4,80 m

15,5

kn

13,i5 kn

2726,i9

2500 IHK

pers.

Prins Christian

1900,8'

15i,OO m

1:28,56 m

1100 pers.

1150 pers.

pers.

pers.

8

8

50
858

24
924

pen.

1.) Schwerin særlig egnet til hestelast.

I.

2.) Begge endedele er ca. 18m 2 ) hver, godt egnet til indladning af køretøjer med larvefødder.
3.) Rækværk (egnet til fastbinding af heste).
4.) Fa.stg~l.seshager (egnet til fastgørelse af køretsjer).
5.) På rærge ,.llecklenburg" pla<h til 14 ~oda]vogne.

1)
1

)

Bilag 2 og ler trykt L 116-1';.
Fonnodl!!acq ~Jlak.nf\ rcy: t.s 111.
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Kau ,-nem officer

Rt'rlin, tin 2. april 1940.

GRUPPE XXI
2,10 g. Kd~.

r ulNWtr: Hemmeligholdelse.
Rt/trtfl.C~ : Gruppe XXI 1 c 21.0 g. Kdoø. Cbefaag.

12. ekaemplar.

Såsnart yderligere sammenkaldelser og forberedelser til Weseriibung tager deres
begyndelse , bl1nr "liemmcl1gholdelse'· og "hemmeliglwdsl.eskytt el,~r" af afgørende betydning
for operationens overraskende og resultatrige forløb.
Jeg befaler_ hermed som supplement til instruksen :

I.

De ved Weseriibungs start påkræ\·ede marrlibetYI:grl8er skal af camoufleringshensyn gennemføres som ønlseJ:1marcher. Al h ensigtsmæssighPdsgrunde dannes partier (hue- og stålhjelmeafdelmger) og indsættes dommere med b,·ide bind. Øvelsessituationerne må ikke have nogen relation til Weseriibung (ingen mål Nordslesvig!).
Bevægelsens mål og retning må før;.t bekendtgøres i sidst.e øjt'bli.k. (Eksempel:
Mot.orførere erfarer forst efter afrejsen marchrute og mål).

2.

I de af de bortdragne tropper hidtil anvendte h'<Jrterer skal de tilbageblivende
afdelinger af hensyn til den fjendtlige efterretningstjeneste opretholde det gamle
udseende. Vagttjeneste på stedet o. a. v. skal bibeholdes i hidtidig form, stabs- og
kom.mandofiag skal stadig forevises. L~"Dedsmidler og foder skal i samme omfang
aom hidtil reb-ireres hos le,erandoreme. De derved tilo\·ersblevne midler skal sikres
militære formål, bruges eller eft er Weserd agen tilbageleveres.

3.

Samtlige for hjemlandet bestemte feltpost.sendinger skal straks ledes udelukkende o,·er di\·isionernes feltpostkontorer. Direl...-te afle,·ering af feltpost til rigspostens
kontorer er forbudt. Fra Weserdagen 7 6 dage til Weserdagen skal denne for hjemlandet bestemte po!lt fra den 69., 163., 3. bje1g, 196. sånl som fra liO., 198. division og fra 11. sl:-ttebrig:ade uden troppernes ,;dende tilbageholdes af feltpostkontorerne. Viderebefordring først fra Weserdagen kl. 12 at regne. Pi tilsV"arende måde
skalpost.en til 181. og 214. div . tilbageholdes fra Weserdagen 7 2 dage til Weserdagen
-;- 5 dage .
Den, som påtagn sig i strid mod de bekendt.e bestemmelsn at lægge post i
offentlige bre, kasser, gør sig skyldig i landsforræderi.

Transportførerne er ans,·arlige for reglementeret gennemførelse af camouflagen
under tran.sporten . Der skal af tropperne lægges den største ,ægt på overholdelsen af
de i det brune "cid .-ulære
.
for værnemagt.stransportt'r på jernbaner af 30. december
1939" givne retrungslinier. Særlig Yigtig er indsættelsen af energi!ike ældre transportførere, der skal gøres ans,;:arlige for gennemførelsen af de for transporten og camouflagen nødnndige forholdsregler.
Bestemmelsesstedet må ikke være tropperne bekendt! Da det for det meste
drejer sig om enkelttransporter i C'- (Person-) vogne , forekommer betegnelsen "orlovstag'' at ,·a:·re bensig:.smæssig. ,.C'irhJæret" skal anvendes i denne forbindelse.
Formationerne skal belæres på tilsYarende må.de og troppernes forhold indrettes
i .o,·erensst,emmelse hermed (ingen feltmarchmæssig udrustning, når toget forlades,
under ophold, eller når man ser ud af ,;nduet - særlig ,·igtigt ved 3. bjergdi, ision
(felthue !).
I intet ti lf.t. Ide må. der på. \·of!nene furefin d,·:- n•1~en som hel:1t p.i.skrift (troppebetegnelse eller h umo ri"tiske hemærkninger) . Korr t,1j"r, henst.i,•nde på enkPlte godsvogne, må ikke ,·,n e be:,at.
.
Enhver und erholdn in!? med ri, ilpersoner under oph old ~k.11 ved befaling forebygges og forhirnlres, ~søg i wn tesale m. m. forbyde:1 . L·,lstigning om dagen 1..,m i
særlige tilfælde.
.
Bestt'mmelser, givet af transport- og ha n,·gå.r1l,: k,mton•rne, ller har tilsvarende
instruktioner , ~kal ubetinget overholdes. D"r h,·n,·i:,P'I især til. at enhver transport
må \"ære i besiddelse af en reglementeret værnem ai,,1:spassersedJel.
Da forestående transporter i mdsatsomr:idet i begyrnlelsen gennemfares med
tyske befordring~papirer, må der ~,nges for, at enh,·er enhe1l medfører \•ærnemagtspassersedler i tilstrækkeligt antal. lig,•ledes fr,L~thre\·e o s v.
.
~anglende eksemplarer af cirkulæret for ,·,ernemagt:1transporter kan reh,reres
hos Bv. T. 0. - kaptajn i. G. Heil.
5.
Troppernes p<1klædning shl camoufleres_således, at rt·gime~tstilho~sforholdet.
ikke kan genkendes. Efter afmarchen . fra de sidste l-.··"\"llrter.er for mdl~dnmgen ~I
tropperne - især i ,·entetiderne - altid holdes afsondi·et. l nJcrholdrung med civilpersoner er forbudt . l" dgangsforbud !
6.
Bevægelsernes camouflering vil fra gruppens side blh·e kont ru leret gennem
forstærket indsatte ., ..\.bwehr" -organer.

4.

Kommandantt"n for gruppe XXI.
•· Falkrnbont.

1
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Rapport Cra general Rimer indeholdende de sidst modtagne militære e~erretninger Cra Danmark.

•

.. april 1,...,

D1-:.:'i XXXI Hl:JJERE KOM.H...\~DO
TIL ::i .ERLIG .\);\"EXDEL.,E
le .JO Sr. 6:! #J g. Kdoa. C~/•.

H[o«d]J:(nirlml], ,u11 I. øpnl 19-10.

i Pluempl~r.
5. e-lt11emplar.

I. I umidMlbar nærhed af græMn& :
a) Tr~: intet nyt
b)

r~.-

113) Vejen Ladelund (26 km nord for Flensborg) til Rends 1. klasse, 6 m fast
korebane. Tilstanden god. Over Gammelå :.!00 m nord for )IT'ænsen ved.
toldvajl'ten i Pebersmark •.5 m bred stenbro. Bæreevne mindst 5 t. Over
Sonderaa svær stenbro, bæ~voe 5 t. 1)
c) Fl1jtY-plad.,~: intet nyt
d) Dif.'f!f'~:
113) Den 28. marts ramme-øvelse \·ed \'ejlayd.wt ved K.ruaa, hertil 15 gen{eralJstabdoff{icertt] og ~ignaltropper.

115) I Bov (5 km nord for Flensborg) får mange bønder installeret telefon; jfr.
rapport nr. 3 over fjendens stilling, punkt 83. 30. mart8.
116) Den 28. marts felttjenesteø•,else ved \·arnæs (10 km øst for Aabenraa) og
syd for Varnæs med deltagelse af 1000 mand infanteri, :WO mand mot[oriserede] tropper og 1 art[illeri] a(d( eling]; 2 generaler og 9 generalstabsoff{icerer] medvirkede.

l.

II .•Vord for I indtil lin~ Hader,k,:-Rib4!:
a)

Troppn:
117) De i Viborg og ~ordjylland :itående tropper skal fra 17. aprilforlæggestil
~ordslesvig, feltmæssigt udrustet. 30. mart8.
118) I de sidste uger øve~~ af motor{ise~e] tropper i omegnen· af Haderslev.
Herved berorles Chn.st1an3felt, Roddtng og Gram. 30. mart8.
119) Opstilling af luftværrukanoner i Haderslev, Tønder, Kliplev og Rødekro. 1 )

b) T err<Zft:
120) Forberedelse af sprængninger \·ed hovedvejene Flensborg-Krusaa-Haderslev til Horsens. Vigtige broer forsynet med sprængladninger. 30. marts.

c) Fly,.-~.1er: intet nyt
d) D,tff~:

l:.!l) Den danske hær skal være instrueret om at trække ~ig tilbage i 3 kampzoner indtil højden af Horsens. Ved spræ.ngning af \·eje og broer vil rnan
sinke fremmarchen.')

III. .Yord/or Il indtil lin&n Hor1ffl4-Skjen:
a) TroPl'er:
122) Efter udsagn a( en tyskfødt "°)dat i Aarhus skal der i den nærmeste tid
finde troppeforlæirninjler ➔te<l til Hader,le,.·, Tonder og S.igaard. 30. marts.
b) Terr<?n:

123) Hovedvejene T0nder-R1be-Esbjerg skal ~øres rede til sprængning, broer
skal forsynes med sprængladninger. 30. rna.rta.
124) Befæstnin~er ved Esbjerg ikke kon5tateret. 1. april.
l:!5) Luftværrubatteri 2-3 km nord for vejen til Hjerting 50 m fra stranden
pi en lille hej. 3 Bofors-kanoner i,5 Ofl 3 ma.~kmkanoner :!O mm, lytteapparater på beizize :lider af :mllingen i en .1f:1tand af :! km. ~andsynligvus
afatan,i:!måler. l. april.

t

-48c) Flyt~pl111lser:

l:?6) På fi~·vepl~dsen i Oxbøl (:?O km n[ord -]vf estJ ffor) Eshjeriz) in)!en forandri11izsarbeJ1ln. F lyvepla1l,-en tjO ha, p. t. hnrken an\ .. ndt til milita•r t>ller maskiner. J ordbunden me)?et fast, tidligere beJ,,jord . Hanj?ar :?:J m bred, 30 m
lan,z. - l n,zen luftva.•rnskanoner, men nnrll'rtitlen oHlsn af luft værnet fra
E,- hJerg. I. april.
l:?7) jfr. punkt 121.

IV . .\'ord for Il/ 111tet nvt
V. Fyn : intet nyt

VI. S1ælland, Lolla11d 09 FalstM (Pl.-.:slcl. Kul~nhat•n)
a-c) int~t nyt
d) Dfrerae:

l:?R) I henhold til meddelelse fra en . . . . inienior') \"e<I krudtnnket i Frederiks"·ærk fremstilles der på denne fabrik [,'>O lem n[ord],ieøt) f{orJ København)
tændrør og i,5 cm granater. 28. marta.

VII. Alminaelige bemærkninger
129) Den danske hær skal befinde sig i alarmberedskab. ~Ian taler om in d mareh

af tyske tropper. 30. marts.
130) Udru ·tmngen bet egnes som dårlig, stemningen blandt soldaterne som dårlig.
30. marts.
131) Ifolg~ en anden meddelelse skal stemningen i Danmllrk have bedret sig
til gu nst for Tyskland. Samhandelen med England vaMkeliggjort. :?9. marts.
132) Danske officerer frygter tysk indskriden mod Danmark på grund af de
hyppige eng[ elske] luftangreb med overflyvning af claruik territorium.
31. martø.
For den XX XI bojere kommando.
<"befon for i;cnt•ral11~l,en.

Himer.
1)

lfod hAndalmft er t ilføjet : :!8.J.
: I.I.
1
)
: 30.J.
•) P. gr . af rettdøe ,..r l. øl.a'l'"rlae 'l'"&nskeli11: l\t !ll'llf'. 1lrtiet ~kal mAllltf' 1-...

1)

CJt~r111gr.11ww.

-1

-49Otdre fra general '\V arlimont angh.nde mddetjeneøten i forhinddee mM
operation "W eseriihung".
,. april 19a

V&RNEMAGTENS OVERKOIDL-L~D0
WFA /.dk L. !Ir. 22U2/40 g. K. Clu/•.
10 ebemplu....
10. euemp.lar.

I

.
Ang. ,,WeseriibWJ,".
For meldinger '.angående W esertibung f'Ta gruppe XXI, krigsmarinen og luftvåbnet gælder felgende:
1.)
·& gelmas~ meldinger skal afgives daglig til OKW (afd. L), såvidt muligt kl.
10,00 og 22,00. Indtil Weserdagen (inkl118ive) giver krigsmarinen dajllig 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 Fereren kl. 11,00). Lu.ftvå.bnetø overkommando afgiver
melding direkte til OKW (afd. L) på samme tider.
2.)
Er gruppe XXI's generalstab fraværende fra Berlin (f'Ta 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 RKll's nr. 1139.
Krigsmarinen og luftvåbnet melder på samme tider.
3.)
Er gruppe XXl's clu!/ og generalstab fraværende fra Berlin, afgiver gruppe XXI
vigtige særmeldinger til førerho\·edkvarteret og afd. L, de regdma~ meldinger
kl. 10,00 og 22,00 kun til afd. L, der er ansvarlig for videregi\·elsen.. For marin~ o~
lu.ftvåbnetø everstkommanderendee vedkommende bliver det ved meldingerne 1
henhold til pwikt 2.
4.)
Den lsbende underretninjl af gruppe XXI gennem d[yver] korps X henholdavis
gruppe ~est om luft\"åbnet., og krigsmarinens benegelser foretager den øverstkommanderende for henhold!l,-iB marinen og lufb-åbnet.
5.)
Der henvises specielt til. at alle mel~er om Weseriibung bestemt for OKW
(abt. L) skal afgfres på telefon 1139. Forlader OKW (WFA1abt. ~) Berlin, d. vil
dette blive meddelt snarest.
Chefen for

'f'l!fflt'magtenl

overltomm.ando.

E.b.
aigu. ,r artimaaL

•

F[or] r{igttgb~~n]

l 1-ligt na vu.
Kaptajn.

- 50DEX XXXI HØJERE KOM?tL.\.XDO
JtIL) S{ÆRLIG) AfNVESDE~E)
la .\·r. Jlli /40 g. Kdm. Ch,fø.

B[ootd)h:{ørterd), dø I, I. 1940:
14 ebempla.rer.

11. ekøempla.r.
Dame onltt m.l ik)u Wde i fjenden. håne!! Øde!~ i tilfælde al w-el

Kampinstruks for del forsl [ ærkede]
m[otor]cykle-sk[ytte]-komp[agni] af reg[i]m(ent] general Goring
ved besætteliien af Esbjug.
I)

Den snarlige besættelse af Esbjerg, Jyllands ngtigste skibs- og luftstøttepunkt,
er både for Danmarks besættelse og for krigsførelsen mod England af afgørende

betydning.
2)

I Esl,jerg er det muligt at yde modst.and ved hjælp af et luft\·ærnsbatt[eri]
nord for byen, mandskabet på fiy.epladsen i Esbjerg samt senere mandskabet i
Oxbol-lejren (art(illeri]-skydebane 20 km nordv[est] for Esbjerg) og en jagereskadrille
i Oxbol. .I en omkreds af 4 km omkring Esbjerg befæst.ede feltst11l10ger. Rtyrken ukendt.
Der må regnes med angreb af engelske luftstridskræfter. Y derhgere enkeltheder se
bilag b.

3)

Esbjerg besiettes på Weserdagen:
a) til lands af det forst[ærkede) m[otor]rykle-sk[ytt~J-komp[agni] af reg[iment] general
Gciring,
b) fra luften af IL /jager-gruppe jj,
c) til sos af enheder af mannegruppe øst.

4) Jl[otor]cykle-sk[yUt']-knmp[ngm] af reg[imenl] general ,;,)rt11g, tlt'r in,lt11 o,t fnr E,ibjerg

står under kommando af 11. sk[ytte]-brigacle. stod,·r 1rlPt ,-!,·t 11,t fur E,;hj,•rg bøj er
af fra 11. sk[ytte)-hrigades marchrute ( Logumklo~ter - l·!iht> - \" ,wlel, frem mo<i E,hjerg

og besætter
luftværnsbatt[ eriet ],
flynpla ,!sen i Esbjerg,
radiostationen,
telegrafstationen og posthuset'.
Det iza•lder dernæst om snarest muligt at bt>,a>tte flyy,•pl.1J.-.en 1 O.xb,,I mt>d kampkraftig'=' delstyrker, OfZ senere so-lufthavnen i E.,;l ,J•'r!l !ll",i ,lt>l-t_nker.
Esl-.1Hlrooen står f'fter drejningen mod E,;hl''r!l 1111,!,-r Jir"ktt> kommando ,1( l iO.
d1 \"( is ion).
5) Samarbejde:
a) med I! . 'jagergr•,ppe i7.

Det er den n• ... np inn·e at holde de dan:>k•· J-li.u•rr n,·, !,• " l.'. I.ry,!,, ,• r,h\·.,r rm,d:otand
på JOrdP n. in.In( l:rn ,ltropp"rne h.n ernk" t E~t,;,·r.! .. .: !t• 11 ,t •\·n•,-, nt,Jt' ktt•r.
~.i.m art flywp la, L,rrn,? i Es hJ •'r!! •)f. 11 \bol ,·r l,,·-.1r. iurl• ·'.! .!•· - !!r11 pp••n h,·rtil.
:\led dt•tte f,,r 111 .il -k,il de st:·rk,·r .1.f jnrdtj•·t ,•·•t••n. ,f, ·r ,·r un,!,,rl,11..rt 111 j,,t11 r], :-·kil' •
sk[ytt•'J- komp(,1 1Z ni) 11.f rt')!'. imrnt) l.'.•'n••r:d 1 ; .. rt!h!. ,,1-r. .1.t ,, ,m 1\ ,·rh,l\ ,,,! ,:, t 111uli!!t
af k(,, rn]p[a~niet j for,,,; til tlyn'J,l.1,!.s,·n I E.,,!.1,·r!! ur, ,1,·r I ,·,l.i-k111 nl!
1

b) med kn']<mar111e11 :

6 timer efter \\"~::1ert1d .1.nlob,.~ E"liJerg af:
styrker af 1. OfZ 7. minestry!l"r-flot11le, 2. mJOt>:H rygerunder kommando af
fi[otille], 2. mindrP [rnin"J~tr(_, ~.. r] -rl[ otillt•]
F. d. '.\J.
Det er dil'se ,tyrkers o p l!-1\"P :it ,1f::k.n" E:-l •J•·rl! fra f" rf ,ll1d ·l.-•·n ttl ::11s,
forst og frl'mlll•'"t at hi n,!re d,• t rl,t•' dd· t-r•·r:, le n• ·• rtr.d,· -kil ,,• 1 .1t l11he ud. at
bt•s.l?tte de anlJ •!!. dt•r h.1.r b.-t,·olnml! i,)r rn .1n r.,·11. -.1111 t -,,1-t:·t h.1\"l\•' ll,
at besætte ha,·n•'11nl,1•ggt>ne, ·
at ind!<~l'tte en hun1ekt1n1mnnd11nt og en han1t·k.1pt ,lJO "~ ,l,•f\"t•d .-1kre komman ·
doen i alle marineanliggender.
1

6)

Ans·rnret for izenn,•mforelsen af h,·er\"et i h••nh nl,I til punkt 4 har r/,,.ie11 for
m[otor]-cykle-sk[yU<']-komp[11g111] af rrg[imt•nt] ']"llt"T!ll 1;,.1ri119~

i)

Forhold o,·erfor J,111ske sulrfater:
llodstand må h"nsvn~lost brnJes; n••l fredcli!? lu:;ninl.!'. kammeratlig •Jm2ang.
Ingen onrgfrelse af ,·åben. \"igtige· punkt,·r må ro111-mes.
Ammunition må o\·ertages.

-518) Fo-rhald a1:er/or den dan[,u] befolkning:
Se cirkulære bilag .. . (Kun for officer')
Skal OHrgives gennem 11. sk[ytte]-brigade.
Jeg forlanger strengeste cfuciplin og uplklagP!ig opforsel, som gør Tyskland ære.
9) Lu/ttV?nl:
I løbet af Weserdagen an.kommer der til Esbjerg:
2 s(\·ære] og l ![et] luftværrubatt{eri],
om aftenen på Weserdagen yderligere l s[vært] batt[ eri].
10) Sign.aJ./orbinlku~:
a) Radi.o gennem søstri<l.ilaæfterne i Eåbjerg til Wilhelmshaven (marine n(ord}ø(: ~c)).
derfra er telefonforbindelse sikret gennem Jen XXXI høJ[ ere] k[ om man ]do.
Til l iO. di-.ii.sion] efter dennes nærmere ordre.

b) Tele/o-n/orb-indeue til den XXXI hoj(ere] k[omman]do etableres med Esbjerg
gennem 131. signalafdPling nå.r Kolding er nået.
Can.set dette må telefonforbindelse med den XX.XI høj[ere] k[omman]do søges
etableret forinden ved tolk over det danske statstelefonnet gennem 170. div[i.sion]
(Tønder, Aabenraa, Haderslev).
c) Forbindelse med lu/trdbnet (ved hjælp af signaltavler og hagekorsflag som markering)
og lyssignaler efter ordre af 11. sk[ytte]-brigade.
11) Tolke til,;ejebringes af 11. skLrtte]-brigade, før der trædes an.

12) Bilag:
a) Kortmateriale gennem 11. sk[ytte)-brigade.
b) Rapport over fjendens ~tilling (mappe Esbjerg).
c) )farebord.re for 11. sk[_,tte)-brigade (gennem brigs.den).
d) Am·endelse af det medbragte prop{aganda]materiale.

13) Alt materiale skal straks tilintetgores, såfremt der opstAr fare for, at det skal falde
i fjen -fe bånd.
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Ordre til den 198. infanteridhision (afdeling Buck) om landgang i Gedser
og fremstød mod Sjælland.
7. april 1"'8.

Bil-, 1

Afskrift.
Skal 1tralu brænde. i tillælde af Fare.
0. U. l'nuuvdk, 7. april 1940.

AFD. BlTK
la .Vr. lJi .JO g. Kdo,.

Fra. landga.ngsøjeblikket

&lUle8

denM be/ali~ for ~mml'l&g.

1.)

2.)
3.)

4.)

Befaling vedrørende aktionen den 9. -'• 1940.
Fereren har beordret Danmarks besættelse. Den 198. in/anteridil'ision besætter ved
overrumpling Sjælland og, forså.vidt det på nogen måde er muligt, fredeligt. Eventuel
modstand fra de danske mil itære stvrkcrs side skal bn·des hcnsyn.s)øst.
SamJlige di\·isionens dele har til opgave gennem dristig, b,,slutso'm handling at føre
denne operation fremad i eeL stræk og ikke lade den komme til ophør, før alle de stillede
opgaver er lost.
Afd. Buck stødez'den 9. april 1940 frem over Gedser gennem øen Falster, sætter sig
i besiddelse af Vordingborg og danner der et brohoved.
Landgangen i Ged.~er (1. transport) må ske ved o,·errnmpling. Alt er i fuld dækning
på sk ibet, 111d til min befaling orr. at gå fra borde foreligger. I givet tilfælde gennemt\7 nges lan,lg:rngrn med magt.
Efter larulga ngen i Ged.~er:
a) Ordre til rilm<'sler Pia pp:
Ojeblikkelig besættelse af postkontorets. toldkontoreta O!Z banegårdens telefoner.
Ojeblikkelig besættelse af de danske færger og skibe. Opbygning af et iatærkt
luftværn . Sikring af lanrlgan!ZssteJet. Sikring af udkor"len fo r afd . Buck i retning
mod Xy k.,b1np:. Opbygnmg af en meldecentral i Ge,l ,;er (radiostation og motorcv klerneldestation).
Oprettelse af et ammunitionsdepot i Ged.ser (Sikring af samme). Opgaven overdrages efterfolj,!'eren (c1lt med 10. kompajlTli).
De resterende dele af l. tran.sport samt :!. transport skal hurtigst muligt sættes i
march og melder sig hos mig.
b) Ordre til .J.[deli11g
J.'J. lll(UJ.-i11gl't'<l.'1' hataillon (motoriuret).
Ile med den højest mulil!e hurtighed over ~ ykobing- ~la:,nedø til den nordlige
udkørsd af ~la.s1:p,Jsund , der danne et brohoved for at holde broerne åbne.
\' ed ov erru mplinc m.Jta~e kann 1~t illiugerne på ~lasne,lo.
:-:iikre broerne, også mod luftanjlreb.
Forhindre enh,·er trafik fra brohovedet i nordli!Z retning og omvendt.
Det dre'jer sig om hurtigt at erobre broerne i intakt stand og at holde ckm.
c) Ordre til cyklist-eskadronPn.
Følge hurtigt efter over ~ykobing i retning mod Vordingborg.
Optage forbindelse med mig for at modtage befalinger vedrurende rekognoscering.
d) Ordre til li. komf)'J'J11i.
Folge hurtigt efter over ~~·købing i retning mod Vordingborg.
Optage forbindelse med mig for at modtage befalinger vedrørende den videre
opgave.

an

I

.

I

I
I

,,.~
~·
~
I

I

e) Ordrt til 2. tra11rpori.
Straks efter landgangen i Gedser ile oYer !iykøbing i retning mod Vordingborg.
Fflf'er : Ritmester Plapp.
.
1. [ckl,ng aJl 2-J.5. pwnn baJaillon skal straks optage forbindelse med mig.
14. (pan.,er-jager )kom-pa,qni iler med 3 delinger straks over Xykøbing i retning mod
Vordingborg for at o,ertage beskyttelsen af de forreste dele af afd. Buck . En deling
beskytter de enkelte dele af 2. traosport ved udskibningen og a.nder marchen.
Straks optage forbwdelse med mig.
5.) Jeg iler forud med 3. [deling af] 13. maskingevær bataillon (mot-0riseret).
For alle dele &f' &f'd. Buck kommer det an på: at handle i største hast, med driøtighed
og ~lutaomhed.
Jldl . Broerne fra øen Falster til .øen Sjælland skal indtages ubeskadiget og holde81bne.
Enhver modstand skal brydes hen.synsløst.
lign. Boek.
For af11ltriftl!'111 rigt ighl!'d:

ll-ligt o.am.
Kaptajn i. G.
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I~. (SF. on·1i-IO~
Abt. la

.hq.: Tilfojel.øe til dinaioMbo-faling,-11
for .. Afdeling Kan:r.ler ...

Kampplan for landgangen i "YOOl'fE·
I) .\ nli,b af de :l .,, k,he af kngi.marim•n ,urn,l>1y11lr1Z n ,; ,·.,,t h,l\·1•,•11s w,.,tli1Ze kaj .
H11..,1 k landgang af ful~1•nde ..,to,ltropper:
a) ::--toiltroppe r tr l h1•sa•ttel...,. af fu•rgeharnt>n . Bt•,-.Pttt'I~ .1f fa.-rJ!"mt'. (Sk1t1t>ne hindres
af marm t> ns landgan1Zsko111rnando I at lube u.J !)
b) Stodtroppt>r til bes1l'ttel-1e af ha111•1Zår1l"n (~t.1t:0ha11,•1,!:'irtlen). af po1<tkonturnt OJ.?
tel••,llrJfstationen. Vi~i~ er tws:.l'ttt'l:44.' af tt>lt•foneentralt•rne~
:\) Etabll:ring af et brohoved ved be~•ttt-L>1e af hyt>w1 nor,lhge. v,•:0tli)!e u,z -~.v•Uige udk.ant.
T.'l"']fl,,p,1111.:t: Besit•ttel.w af utlfald11vt>Jene tnl)(i t ltl1•11se oiz Vt'J~afl,•n ,·f'd byens syd ·
,·estlrire udkant (veJene ttl Vindinge •>Il Huld,Pnhavn) . Skyd" -.1kri 11 ,ll~de frem til
,·eiizaflen nJl haneowf'lk:Nin:zen l km 11ordw,1t for X~·hor2 oiz , ••Jgatlen l km \·ei;t for
~yborJZ og indtil broen n-d D~·reha,·e Hu!le.
-I) Rekognoscl'ring - nm muht(t i lejet bil - i ret111111l af I Mt'IL-W .
:.!)

.l
1

·1
I

....
....
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-55Afskrift af beretning om den 198. infanteridhision.s landgang
fremrykning oYer Falster og Sjælland.

Gedser og

It. apri 1940.

Afskrift!

o. c:.

ror,1.-ng1,org, 10. 4.

I()_

AFD. BlTK

Ttl den 198. inf. dh-isioa.

Rapport om aktionen d. 9. -&. "-0.
Samlingen i indskibningsområdet forlob planm,l',-.,i~. Ind,-k1bninizen på .)[eålenburg" ( 1. transport) og .,Sch werin•• (:!. trac"port) .,kete efter forud fa.,;t.;.at plan til trods
for de u•.ante trall:!portmidler, idet alle opdukkende varukeligheder hurtigt ble,· o,·ervundet ved energisk bistand af stab.wberst von Webem og trau.sportkommand.antur
Schwerin.
·

KJ. 1.00: Parole ombord på ,.Meålenburg" til førerne af l. transports enheder. Alle
deltagerne var i stor spænding; dertil kom en åbenlys, 3tormende begejstring,

da foretagendet.ø Hvor og H ,orledee blev bekendtgjort.

Bilag l.

Afd. befaling om indsatsen d. 9.4.-W se bilag. Befalingen går ud fra den
forudsætning, at landgangen i Ge<her :iker uden modstand fra fjenden. 1 )

Kl. 3 00: Afsejling fra Warnemiinde.
fra Kl 4.30: Alt i fuldstændig dækning og parat til landgang. Fyrene fra Ged.ier bliver
stadig tydeligere. Spændingen \·okser. På forsk1bet er ,itocitropperne gjort
klar til de forste op1Za\·er i land, i motorYo,cnen ligger en deling (oizså stødtropper) på gulvet. Alle motorkoretojer er bemandet, for nornedelen fuldstændig overdækket med presenni~er for at ·forhindre opdaizel&e fra land.

Kl. 5.15: sænkes landgangsbroen garuke langsomt.
Kl. 5.20: Stødtropperne :1tormer ud fra .. ~ecklenburg'', førervognen ,;ætter sig i bevægelse, ca. 30 motorer ~!l:-nder at larme. Tæt haJZefter førerYO)ltlen ke"M!r
sikringsafdelingens mot-Orrykler i land, lanJ,rSOmt r,,lger det i>ne motorkoretøJ
efter det andet. Og nu, da de er kommet ud på landi>vejen. iaiz"r motorcyklerne og P"r'iOnbilerne uden hengyn til afstande - hver "nk"lt forer kun mt'<-i
det mAl: broerne ved \'ordintborg - Jlennem da11:1k land. hvor alt endnu
liizger i dyb :10vn·. Dem folger cykli:rtt>me. En hing kolonne - over mange
kilometer rækker den, ofte og UNgelmæMiit i1fbrudt, overtræ.lende politi\·ed·
tægter og militær marchorden - Mll5er henad lande\·ejen Gedser- Kube11hani.

KL 6.15: har de kørende sikringsafdelini,zer nået Ya.:m4wid. tæt ef'ter d~m følger
vo)Znene med staben og de forre:1te dele af 3. [kompall!li a(] 13. m[a.,ikin]izf e\·ær] b[a)t[ail]l[on] (motor~T'et). På :iamme tid kommer østfra fald.ikænn;;jægeme flyvende og lander dter e-n .:1t-0r .;løjfe Id. ti.:!O på Ma.,me.1ø.
Cntetsteds \·i.ser sig nogen daruk ~ldat. For.it henad kl. li 30 ~r m&D enkelte,
åbenbart alarmerede 31'.>ldater skmd.,;orn.rt cvkle til \'onirnJlbOl'Jl. '.\led de
først indtrufne dele blev der stra~ dannet et broho\·~ noni for lllLilled.-!Ulld.
der med ,iine forreste dele 3trakte ~ig lige til -tyd- ~ \·PJ!tlcante.n 11f \' ord~bor2. RekOillloscerirui: med motorc,lcler blev frerrulrudt ind i byen.
Kl. 6.45: var brohovedet sikret. Regimentsadjutant, kaptajn dr. Klemm sendes til
Vordingborg som parlamentær med det hverv at kræve garniwneru o\·ergi,·else a.f den dan.;ike kommandant. De med stor dygtighed og takt ,)g fuldstændig godt resultat førte forhandlinger fort.sattes af mig kl. i.45 under korte
forhandlinger og ble,· bragt til afalutning. - Re:iult.itet se btlaget.
Omtales bor den yderst f<:>memme, militært set mønsterværdige optræden,
som vistes af kommandanten i Vordingborg, oberst Harrel, chef for 5. regiment, og af alle deltagende daruke officerer.
Efter at brohovedet var d.uuiet, blev der .:1tralcs frem.skudt rekognoacering
med motorcykler til linien Præstø- Vester Egesborg og til ~ æstved. Den viste,
at der i egnen Sk1binge - 8adrse -Lundby - Grumlose overalt blev truffet
mindre og større be\·æbnede afdelin~er. Det d.rej~e sig om de i rle mange
gårde spredt li11:gende daruke enheder på ialt omtrent 1 btl. og 1 batteri,
der \·ar på vej til deres alarmpladser. Yod.-!tand blev der intet.steds ydet .
..\.fdehngerne ble\· .1fvæbnet. Det .,iamme gælder en i ~æstved lii,z.izende e.;ikadron.
I selve Vordingborg ligger l rgt . .:1tab og l bat!., der ligeledes blev afvæbnet.

-56 Kl. 8.15: Efter at forhandlingerne om overgivelsen \ "at afsluttet, blev brohovedet
med de mot. dele af afd. Buck skudt ca. 500- 1000 m frt'm uden om Vordingborg.
Faldsk_ærmsjæizcre , forst,l'rket med l detiniz med svære maskinl,,?e\ ærer og
to a11t1ta1 kkannu~r. on•rtog straks efter la111lm1,,?e11 :1ikri111,,?en af brohovedet
og jernbanen. Fort )la•medø, bPstykket mt>d 4 · 15 cm bnoner, front mod
soen, og 2 15 cm rnor~re i Ul't'JPhize tårne (3600) blev besat af fald.,;kærmsjægeme uden kamp. I fortet befandt sig to danske marirwsol,later, <ler ikke
,rar uddannet til betjening af skytaet.

I
I

I

Kl. 8.15 : Cyklisteska,lronen in~træffer . . ~kadronen blev skudt frem til Baarse og
skulle rek ognoscere indtil hniPn Fakse Ladeplads - Faks«>- KonJ,?sted- •
Holme Olstrup - ~æ:;tved. Intet.steds kon~tateredes be,·,l'gPL~n af fJi>nden.
Da de andre dele af 11fdelinizen ,·ar ankommet, blev brohu,·edst11lingPn ta•ttere
besat.
Ankomst:
KL 8.30: 11. kompagni
Kl. 11.00: III. b[a]t(a1l]l(on.s).stabog 12. komp[agni].
Kl. 11.20: I. [kom pagni af] :!35. pionPrh[ a ]t[ a1l]l[,,n]. Den o..-ertoJ,t brosikringen (forstærket med l dPlinfl med :wa•n- ma.:1kinge,·ærn og to nnt1t11nkkanu11er).
Faldskærmsja•jlerne hlev sendt bort .
.-\.11komst: 9. kompagni
KJ. 14.10: A11komst 1 deling sf IO. komp.
Kl. 16.20: Ankomst :? delin1ter af 10. komp .
B,•izJZe dis.'le delin1?1>r havde fra landganl,!"ll Ofl 1wltil ,!l•le. der ikke hort.e
til den forre::ite afd,·ling, ,·ar ankommet til Gecher, onrtag1•t Jord- og luftli.-:-kyttelsen, der. Opgaven izik over til li. [l,ata11lo11 af] ;jfJI'(. i[nfanteri]r[,·iziment].
Alle dele af afdelingen har ydet derf's h.-dstP . for at nktioni>n kunne lykkes.
Der1>s energi OIZ de y1lede præstationer fortjener .inerke111le6e.

For afak.nfun, ngtU1hrd :

KJaca.
K.apUJD i . G.

Rapport om "".\h"·ehr'-gruppemeø arbt-jde

dagene 9.-11. april 1940.

11. april 1940.

11. I. Ul.

/G .4. 0.

Rapport.

A 11g.: A rl,qdsrc, P,I•Ort.
I ) Føn: r for ..\h"",·hr grupJ•"ll m11j c,r H1·rrl itz og dl' mnrcLgrupprmr tildelte Abw.-officerer.
Tid fra 9.4 . kl. le- t il l lA . kl :.!.J .
a) K11 ntrol m1·d ~H ·11s .. ~p:t.' rr111c1•n t>ftn ht•fu\111~ 11f eftnretnin_c!-tjt·nest1>11s uden liu,,l,h afd..fm_c (( 1K \\'J. Yt•d dt• af k[omma1 ,)rlnnt[1·nl for 5$ . fodfolk!lrrstatningsrt·g-inw :i t ,,pst ill,-,clc· !-!pa·rr, kommn11tlon hlt-v dn 10. 4 . op~lårt korte hekt•ndt~nrt·bn c,m d1·n ful 1l~111·1Hl ii:1· 1!Ta-11~1·,r111·rriniz for ri,·1ltrafik nwd undtaiz,•be af leYned~midcl1·ltnrn~r<•M•·r 1 :Fl1>11-l,ori: n[ntronnl)s[c,1inlistl',kr·) prt·!l•w enslydl·nde bekendq.!orrLo.r. Br_l!_l!t· u,len anl!1nlse af ud~t,·clt'11dc mynd1,:!hl'tl. Bd, .-ndtg11r1•lse nod vend il'. fordi bt'j!a·n1u::1·r orn J!ra·11, •pa, --111!l' hohl'il•· sil! op !sålt'I!,, ,. at izra•JL'«'t'k:-pnlit ro m bln gt·rwrrt . Sama rl,t•Jdt· nwcl k[n1111111111)1l1111t!t·n] for;,,... fodfolkserstat •
n11 1L~rt·j!'irnrnt, !'lliit~J p,{litirt J Oj! Fleml,ort.! bnn1ltl•ldko11tor ~ikrt'l.
b) ~! 11J11r llt·rrlitz 10.4 . kl. 21 mrldt sig bos Ir . ..\.li. Yidt•rt•lt•delsen af Ahwehr-filialcu
Flensborg nd l,,jtnaut S1>t'th .
.
c) Dt· t il marchgrupprmc ,T~·lland tildelte ..\hw.-officrrer indtil J l . 4. kl. 13.00. Fordeliug
t il march~rruppernt'!' ~tahr. instruk ~ j!l'lln1·111 li-.
~,- fordd111c : Sonderfohrer Jrp,f•ll til k I ,li. infu 11 t1·nd1,·i. ion. Premirrlojtnant,
t·hthoff OJ.! lnjtnunt Ku!:-d1 ..-ender tilt.al!'' til ..\t.,,l·hr -tili iil, ·11 Flensborg. Opgun :
Kontrol mt•d grænsespærrin~rn, op"ti/111,'./ af r . mt111◄ l, - mttl'I på dansk grund til
mil.-politisk udforsknin~. forhmdelseskontor nwd ..\I I.," ehr Jst[ r lle] Hamburg. Løjtnant Speth sætter sig l:?.4 . kl. 4.30 i be,·æizelitt• fra Flem1l,org mc,d Københa,·n.
1

J

(

u. ·
9
d) maJor
Herrl.itz' samtale med daruk konsul Møller i Flenaborg. Da afhentning ved
bud af konsulatspost fra Pa<lborg banegård fn!'t'lnbig må inctsti!Jes, bliver det d.
12_ 4_. fo~nledi_)!et ge:inem tysk !?e--an<lt,:;kab. at Pa.dbori.r posthus af-dansk udenrigs-

mm1!ltenum far annsnrn2 om at returnere den der indlobne tjenestepost til Kebenharn . (;\·ote~t til konfPrence med t~·sk 2esandt~kab).
Samme fremgan~måde m: h. t. mt>ddelt'lse til det danske udenrigsministerium,
at det dan.ske m1ndntal mdenfor Fleusborg-konsulatets område roligt og uforstyrret p&SBer sit daglige arbejde.
e} Den af efterret~ngstj_enesten.s udenlandske afdeling (OKW) til rådighed stillede
BæTkommando til forhmdrmg af sprængninger sat i bevægelse d. 10.4. kl. 9.00 fra
Flensborg mod Berlin. Som den sid.-rte har den på Tinglev banegård ansatte trop
d. 9.9. kl. 21.00 meldt siiz t ilbage efter udforelse af sit hveri·, hvorved 2.5 tons
sikret sprængl!tof o,·erført-es til tysk område . Sprængstoffet blev oplagret på. Flensborg skydebane.
·
(Abw . II udbeder sig bedommelse af særkommandoens virksomhed, udkast bliver
forelagt af Abwehr-gruppen).
f) Ekspedition af V. mand fra dansk grænseområde. Melder, at alt er roligt. Rigsdanskerne på få undtagelser nær er tilfredse med klaringen i situationen. Anerken~er de tyske troppers korrekt-t' optræden og disciplin. er blevet klar over vildledelsen
1 propagandapres.sen. De tyske troppers slagkraft har gjort stærkt indtryk.
g) Sa~tal~ med dansk toldkontor i Kru.saa: Inspektør Hinz (feltpostnr. 2063i) har mod
ln,ttenng tag_et de to speci~lnegl_er til kabelhuset i Krusaa med sig. Telefonforbindelse og levermg af stram til østlige grænseområde derved afbrudt.
(le I iO. infanteridh-ision foranlediger tilbageginlse til prmlt. Bejer, farer af spærrekommandoen, Krusa.a t-0ldkontor). 1)
h) Forsåndt endnu ikke sket ordnet tilbagegivel.se af våben til danske told- og
gendarmeritjenestemænd.
i) Særlige begivenheder:
Indrejsetilladelse gi\·et til'.! da11;;ke officerer, der ville overfare en go)da.t, der efter at
være 5året var doo i Flen.-;borg. Officerer fra 3p..errekommandoen attacheret til ledsa,1?~!.se.
I Flensborg \·enter .3tort antdl danske på tilladelse til hjemrejse til Danmark. Henvist
til danske koruulat. Optræ<len up.i.klagelig. R1)Zstysk dy-repa.i:!er (artisttrup), der
ved bt?gæring om græn...;epa.:3.S&ge o,·erfor den ty::1ke .3pærrekomma.ndo udtalte sig
ne<l~ttende om de tyske forarutaltninger, har jeg forelohig ladet anholde af ::1ta(ta]po(litiet).
k) Oplysning til skrivelse fra tysk g~dtskab om !!i.kring af al..i:erne i engl. geMndtskab.
1) Indsættelse af en prøvet V. mand (rigsdansker, grosserer) til mil.-politi.sk oplysningstjeneste i København.
m) Fore.lDhiiz :1&mtale med ..\{bwehr]::1t[dle] Københa.\'1l. Leder negatkaptajn Howoldt.
te!. 16019).
n) Aftale om garntale med legatiorur-ld dr. Hen.se! efter gesandt.skabets skrivelse med
tilkaldelse af lederen af .\{bwehr)st[elle] København.
o) Samtale med major I::1.::1mer, befuldm. t[raruportMfficer] ,..ed generaldirektoratet
i Sulv,1Zade -lO. Har l..n-d3forbindel.se med XXXI.
Generaldirektoratet udb.,der .3jg oplysniniz om .3por,lll'miilene, hvornår der kan reg nes med optagel.se a.f g~trafikken og om den 3veruke færge, der ligger i København .
kan :1ejle.
:\fajor hsmer opgiver til Ic,' ..\.O., hrnrrui.r særtoget d. 13.4. med folk, der hØ?'er til
de fjendtliize :1tatel'. afgår fra Kobenbarn og J.nkommer til Flensborg. Desuden om der
findes dansk jernbanekontroltj eneste, og om den er i :1tand til at arbejde. Skal eventuelt, nir grænsespærringen opliæ\·ea, indsætteø som kontrolorgan..
2.) Kapt. dr. eecker.
7 A. lWltrueret og :iendt af sted til Flenshorg.
8.-i. Overtaget forretningerne i filial Flell.ihorg og ført dem efter derværende krigsdagboi!
9.4. Stødt til !!taben og taget til Kolding. O,·ertaget de .\bwehr-III o\·erfor staben piihv ilende hverv.
Særlige begivenheder:
Forhur over en person, der meldte :1ig og anga,· at ,·ære V.-mand ,·ed .\(bwehr}st(elleJ
Wilhelmshaven. Plan o,·er eng!. kon,·ojer med oplysninger sendt til A(bwehr]st(elle]
ved kommand~n for marinestation ~urtl.:!ø via K[obenharnJ. Kaptajn Liichting befordret \·iJere. Bortkommet fra komp . kapt. v. Bracke, radwkode. Efterforskninger
efter .i.n visning forte til g"nfin<iel"C af den bortkomne ra., liokode.
10. 4. Indrettet ..\bwehrtjene:iten i lokale i Kt1benham .. Ojebhkkelig or,.lning af for.!kellige
opdukkede ..\bwehrproblemer. På izrund af de \'arukelige forhold i hotellet rtraks
foranlediget en foreløbig undel'!!ogel.se af påfaldende hotelgæster med bistand al en
af pre~attacbe Fieutz :1kafftc>t stP<i- I>,{ -1aizkyn,iig V.mand med nogle bj1Plpere.
Forbindel.se mNi Eric W. Petersi>n fra politil,.,lels.-n, der ~.,T upmærk~m på fran..,Jc mJ.·
rineattache i hotellet. (11.lltta.zel..,;e b"1..,-æftet. FurbinJdse meJ ty:!kvenlig ele..-atorf'lfrer.
der◄er opmæ.rlaom på lO eL4Zlæ.ndcres a.nlro_...._.,._____
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ll.4. På gru!1d. af spionfaren J!jort ·udkast til rirkula-re for ..\bwehr-\·ærn og sendt til le.
Oplysnmg o~ ..\b\\:ehr-Interesser ved sp11rg!'lmålet um genåbningen af den danske
kabel- og rad1oforhwdelse med neutr. u,lland.
Oplysning om sporgsmålene om 1,..rr:l'llsepassage OJl luftindrejse.
Ligeledes om sp"r~smålet om etablering af en tde~rarn- og tt•lefoncensur.
Opta~else af forbmdel-;en med .-\[hwPhr]st(••lle] KlJbeuha\·n.
~leldmger om stemningen i befolkningen.
Pas- og udrejsesporgsmål.
Særlig hem-isning: f~religgende krigsdagbog ho11 referat ..\bwehr.
Httrlita.

H. april l 940.

Rapport fr9: kaptajn Kanaler, 7. [kompagni al) 326. i[ ofanteri)r[ egimeot),
om lao~angeo i ~yborg Danmark.

l!in landgangsafdeling bestod af:
7. lkompa!lni af] 326. ilnfanteri] r[eg1ment]
:! officerer

16 underoff.

117 mund I:! l[ette]

m[~kin)

Il( e\·ærer J
a f 6. (kompagni af] 326. i( nfanteri I r[ e~."iment J
af 235. signal a[fdeling)

1~
i

3

I lille a( m bulant)
radioanla.•g

Tolk
ialt : 2 officerer
.

18 undnoff.

1-10 mand!

Den_i.4.1940 ca. kl. 22.00 blev afdelinice_n ind,1kibet i Kiel med lige man,re i hver.

1 torpt-,ioLaden .,Claus rnn Bevern" (Jer rnr JCJl sPlv), ~amt i mine,1trviz;erne . ~autil1111-

og "P"hkan ... En~nu i l_obet af natten sejlede \'I til Eåemforde hu~ oi;.gik Jer.for anker.
Her samledes OJ!Sll de til Limliza ni.niJZruppt>n Kon1or hon•n,le ~tnkn.
Dt>n IU.-10 ~I : _11.00 fandt der omliord på linit>skihet )tchlt>swiiz;-Holstein" i o,·er•
v~relse af hr . d1n,i1ons-koi:nmandanten, fort>rne for lirndi.tan~~rJelinjleroe Korsør og
~ybor,z og de de_ltaJ;!t'lld~ marme~nhedn en afsluttende konf1'rt'IH'e .• ted om Je to planlagte
landgangsopt>rat!o~er. \ ed slutnmgen af dPnue konference tik jPJt o,·,•rrakt "Kampplan
for landgangen 1 :-.;yhorg-· 1).
Kl. l-l.00 afholdt jeg i overværelse af kaptajnløjtnant '.\lt>rtens (foreren af de marinebåde, der transporterede min landgangsafdeling) ombord på "Claus von Bevern·' en parole
ned mine w1derforere . Her bekendtgjorde jeg den almin ,lelige situation Ofl de særlige befal nger til vor landgangsafdt>ling. På basis af ,le ~ituatwner, som muligvis kunne nnte os
; ~yborg:
I.) '.\lod ·tanderen yder heftig modstand med de

I

havnPn 111.!l!PIHle marineenheder .

2.) '.\lo1.btanderen yder srng eller ~et ingen mod:;tand.

blev de enkelte delinge,s opgaYer indgående gennemgået Hd hj1t>lp af det forhåndenværende kortmateriale.
Omtrent kl. li .30 satte hele 1•!!ka1.lren sig i bev.~gelse I knlvambhnie . Rækkefølgen: 2
forpo,;tbåde, liniesk1Ld ..&·hle:< w1~ -Hulstein", torped ubåilen "Cl1rns von BHrrn··. minestry)?erne .5autilus·· og .. Pelikan". Bagefter dem ,le til landga11g"J!ruppe11 Ko rsør horende
skibe. Kort efter blev dt?t gennem radio meddelt, at der 1 ~yhorg havn lå flere danske torpedobåde og andre små krigsfartojer for anker. (Den nojagtige het1•irneL--e af fartøjerne indeholdtes i radiomeddeleJ&,n, men jeg kan ikke mere hu;1ke den). \" ed midnatstid blev det
hekendt, at en slæbe håd, der horte til land~an,zsgruppen Korsor, \"ar hle,·et vædret og var
sunket, men at besætningen var reddet. ~n,zet senere (1lt>n nojairtige tid husker jeg ikke mere)
sendte linieski~t .. N>hlesw-ig-Holstt>in" folszende ra1li,)m1•,t.l,•leb1e: ..Sidder på grund, opgaven gennemfores seh·i-tæ1Hligt.". Da \'i ,·1u for ti,lhgt på f1t•rde, J.,b vi omtrent mellem
kl. 3.00 og -l.UO metl modsat kun1.

-59Kl -l.30 begyndte indsejlingen. Kal,;and.ilinie række/~. ,,Claus rnn Be,·em·• . :\fod
nordætså mø:n lysene i Kol"SØl', mod nord,;est vort mål: Xyborg. Kl. 5.00 pa:iserede .; 1.&ndtangen ved Slipi!havn, h•:or der efter søkortet 3kulle stå et batteri. På :iamme tid
en klart
oplyst stor f ~ løbe ud f'ra ~yborg. Kl 5.15 nærmede "Claus von Bevem" 5ig vestlrajen
i ~yborg havn (Vesterbavn). Ved dajiZgry 3å man her konturerne af en dansk torpedobåd. Andre krigsiik1be kunne for ojebhkket ikke konstateres. Efter aftalen løb .. Be,·ern·•
umiddelbart nord for den ~n3ke båd hen til kajmuren .. 5auttlus·· laizde sig ved :!iden af
.. Bevem", og- .. PPhka.n" seJIPde frem til det m1tlterste ha\'neba.~:iin ... 8Hem·'s t11lægningsmanøTI'1! blev understøttet af en \'ajltpoøt fra den dan:1ke torpedoblid. ,ler stod og daøede,
gre~ den trosøe, de~ ble~ kastet til ham. og gjorde den fast. Så ~nart det \·ar muJigt at
irå I land, skyndte Jeg mig ned fra kommandobroen, men faldt på den glatte jerntrappe.
~ed stikkende smerter i den venstre fod var jeg så den første, der sprang i land. Baaeftel'
mig to stødgrupper af II-deling. ~ed dem besatte jeg dækket på den danske torpedobåd
1.,T 6". Kommandanten, der lige kom op fra en luge, blev anholdt. Det \"ar ~ort umuligt
for båden af yde modstand . .Jeg O\'erga1,· båden til kaptajnløjtnant ~fertens, der .·ar fulgt
efter mig.
Imidlertid •;ar de andre på .. Bevern" indskibede dele af:!. deling, radiotroppen samt
den pi .. ~autilus·' ..-ærende 3. detin~ gået i land. Ligeledes havde også de ombord på
.. Pelikan" værende l. og t . deling uden at :itode på mod.itand forladt denne båd. Efter
ordren indtog nu l. deling (Feldw-ebel Gebrig) og 3. deling (kaptajn Eberhard) i form af en
lnubta.ng de befalede :ipærrestillinger. hvorved I. deling samtidig hesatte ,len indenfor dens
område lijiZgende :1tatsbanegård, poøt- og telPgrafkontoret (det :11dste med en af den :!M.
sil!?W a(fdelingJ tildelt fagmand) og :itand.'!ede driften. :!.delinll (u.nderoff. Schluckebier)
og 4. deling (underoff. Stosaer) stillede :ltg til min ,lisposition \'ed ha\-oen.~ nordlige side.
En gruppe af 3. deling stod til rlisposition for marinen:1 :iærkommando for at besætte og
sikre færgerne. Eo anden gruppe af:!. deling gav jeg til op!f8\"e at :iikn de store petl'oleumsta.nke i sydha .-nen.
Selv begav jeg mig så med en delilij{ gennem den endnu sovenrie by til rådhu.apLac.lsen, idet jeg ,wm fører tog en jernbanemand med, '1-0m \'i t11fældJg mod te på \·or vej.
endervejs indløb der til mig fra I. O@ 3. delinl{ meldinger om, at Je befalede opi,it1llinJZer
ur indta~t uden mod.rt&.od.
Dermed var altså omtrent kl. 5.to byen oi havnen afspærret. 1 ) Je,i lod b<Jrgmest~n
kalde hen på rådh11.1et og guc (arst med en tilfældig kommende. højst o\·erTMket polit11nand
hen ti] polit~tationen, hrnrhen jeg t<lefon.i.:sk lod hr. politime:i~ren hlde.
O\·erfor denne embed!!mand forklarede jeg situationen i o..-erens.,itemmel.se med de
mig opgivne retningslinier, og jeg fik snart indtryk af, at han under forboldene:1 tryk var
rede til loyalt samarbejde. Ligeså tilfreds.1tillende forløb også samtalen med borgmesteren.
der gjorde indtryk af at \·ære tyskvenlijiZ. Disse forhandlinger fandt :ited ca. mellem kl 6.00
og i.00. I mellemtiden \·ar der også ankommet en af mig bestilt dro:1ke, som jeg ha\·de
brug for på grund af min fod. der smertede mere og mere. For.it kørte jeg tilbage til ha men,
gav en gruppe af:?. deling ordre til at klistre de medbragte plakater op (opråbet til befolkningen). Så karte jeg langs med den af 1. og 3. deling be:1&tte spærrelinie, idet jeg samtidig
så på forholdene på stat.sbanegården og på post- og telegrafstationen. )lellem kl. 8 og 8.30
fik jeg gennem telefoncentralen i ~yborg forbindelse med di\"ll>io~taben i Korsør, meldte
i korthed mundtligt om situationen og meddelte. at jeg ha,·de til hen:1igt personligt at køre
til Odense for at få oplysning om forholdene der. I tilslutning hertil telefonerede jeg til
den danske regimentsstab i Odense og fik efter noget bes,·ær ojiZSå forbindelse med den .
.Jeg meddelte, at jeg om en halv time \·ille ankomme til kasernen, og at jeg ha,·de en melding at afgive til hr. obersten.
Efter at jeg havde overgivet befalingen i Xyborg med de nød,·endige in.itruktioner
til kaptajn Eberhard, kørte jeg i den lejede bil, ledsaget af en underofficer Qg en soldat,
til Oden.se, ankom.øt kort efter kl. 9 .00. Vejen til kasernen førte midt gennem byen, der tæller henved 80 000 indb~·ggere. På befolkningens optræden kunne man mærke. at der her
allerede var noizet bekendt om vor landjlang. lian så :itore iuupper af mennesker :ttå
gammen på .izademe. I nogle butiksvinduer var formentliir de seneste nJ·heder, båndskreme, slå ! t op, og folk :itimlede sammen om dem. lfan stirrede forbavset på oe i
vognen. der til tider kun langsomt kunne komme frem. På gaden. der forer direkte op til
kasernen, stod tæt udenfor porten på h,·er :side -l mand med opplantet bajonet, på hver
a( de to sider af porten et let maskingevær med mand.ikab. Kaserneporten var lukket. Da
man havde set. hvem vi v&r, blev porten åbnet, posterne prøenterede gevær. Regiment.chefen obi!m (navnet opfattede jeg ikke) modtog mig i sit kontor. Tilsude v&r 6-8
officerer af regimentet, en marineofficerer og politime:tteren Jeg meldte hr. obersten,
at jeg havde Jet h\·erv at orientere ham om situationen oiz spurgte - for at overbevi:ie ham
om det håblaae i at gøre moditand - om oizså \·ore \·est fr-a kommende man:hkolonner allerede ha•.-de optaget forhmdelse med ham. Han henæ)ltede dette. Jeg forklarede ham derpå
situationen i o\·erellMtemmelse med mine retninl{slimer og fremhævede her izentagne ~ .
at vi lagde væJ(t på et fredeligt gamarbejde. Efter at jeg i :iarnt&.lena løb ha1,·de fået indtryk af, at der ikke fra denne side truede min afdetin,( ooJlen fare, anså jeg min opgav~ for
lNt og tog--a(5ked. ender umtslen bavd-e feg oJ!,! n\et··u ~ de, 1& 'dt!r for tiaen
ligger~
hat&il.lon i Odenae.
'
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-60Hjemkomst til '.\\borg kl. l0.00 Ht'r var dn 1 111,•llt'mt1tit>11 ikke for,•faldet nojlet særligt. Befolkningen fur holdt "1g roligt . Henad kl. I o.:m tt•lt>foru!'lk 111t·ldi11g til ,lin,;iouen i Kor.1ttr
om resultatet af i;irn1talen i Odense. Sumtulig tik j,•g fra Kor-or in,;truks om efter "Ilet
skon igen at frirzi,·e j<.'rnhanetr:ifikkeu 11g and,•n trafik nwd u11dt.1gl'ise af teldon- og t,•leJ,trafforbindel.sen. Senere kom og!'lå irL'ltruks om. at telefunforhindt>l.~t•n i,zen kunne frigi\'PN.
Omtrent fra kl. I 3.00 var 1111IMkr1t•nkni11gPrne 1 ,rntikkt>n for ,l,·n dan,-k.- l11•folknini,: ikke
mere 1 kraft .
Imidlertid havdt> kaptajulujtnant )lt•rt1•11s optn),!et forl,111,lel~ nw,l lle i Slipshavn
lii,!gende marincenh,•dn o,z fået dt>m til ul lobe ind I SyhorJ,? han1 og un,ln!'lkri\'e de forhert>dte erkl1l!ringer. D,•rmcd var >iituatio111•11 til rnnds Oll til lancl:i hrajrt til klarhed.
Da den <' i,·ile h1•folknin~ forholdt :1ill rolil{t. til ,h•L-1 vPnlil{t. for11n<lr1•de jt•Jl i løbet af
,,ftNmidd.ngPn mine postt:ru,gn eftn freddige forhold, ht•~laglai:de 1•11,;tor li ygninl? I .. I ndu.'ltri bntt>llet··. dn lit1J?er nwllem bupqzård Ofl h1n·n) ,-om ,;fundkva rter f,,r 1111t kompui,cni OJl
installerede og~ ..Stadtkomrnandantur" i b~·N1 ili•r. Omtrent kl. :!l.OO l,le\· jeg telt•fonuik
af den danske izarnison i Odense anmo..let om udv,•k~lin!l af en forl,111tlt•L--t><1offi<'t-r. J,•g bestemte hertil den eni>ste uffict•r. ,ler endnu lit•f1u1dt ,;ig i mit kompai,cni. kaptajn Eberhard.
der i lolwt af dt>n I0.-l. um formidda~en mclritt> ~ig hos dt>n dar l.~ke k•>rnmandant i Oderuw. I
Hos miiz meldte rien dan :1 ke kaptajn Z..ilau ,ul? clen 10.4. om f11rmi,ld11iz••n.
~atten fra den 9. til den 10.-l. rnr forl.,b.>t roliizt. l.kn 10.t \'ar ,let ble,·et !lå me-get
,·ærre med min fod. at Jeg ikke mere \·ar i stand til at ben1·ic" n11~. Oa "ntuat1onen nu ,,ir
fuldstæud1µ afklaret og de t de:mdeu var mig bt'kendt, .it mit r••gimeut Jen 10.4. om formid dagen var u, bkih,•t i Kor~or , Ol? at cl er ::.åll'lle:i fandtes erstatn ing for mi)!'. melcitc jeg mig syg
omtrent kl. I 3.00 ( h ru<l på , enstrc la•ght'n, tæt o\·t>ufor .rnklen ).
Den 10.4. Lraj!'te heller ik ke nog\•t nyt. Ht:'na,i .1fteu o,·.,rtoi,t kaptajn Ruland
(8. [kompagni af! :J:26 . i(nfo nt, rijr(egimt•ntj ) mit ko111pag111 og .. :--tad tkornmandantur-.
Som resume kan jeg rapporte re :
I.) Kll111 pagniet Yar godt forb~redt og udrustet til foremg,•n,let. Til s,nlij? gavn var de
talr1~e byplaner, vi ha n ie med. Antallet af cykler lmrde ha,·e ,·,l'ret :1tørre. Det var
til t•nh ver tid muligt at ~ende t>fterretuinger.
:!.) Cndcrfnremes og mandskabets holdniniz og præ.st.1 tiuner fortjener fuld anrrkendelse.
:q flet gode ,amarL••jJe med marinen, na \·nlig 1le11 ka 111 lllt.' rat lil!e •>pt r:t>den under trawporten, mii. fr emhæv .. ~.
-L ) Eukdte afdelinger af rnrt luft,·åh~n, der om fo rrn id1ln ~•·11 d,•11 9 -1. i 111\' hojd•· hru ·te hen
over byen . !.!j orde synligt indtryk på befolknin~en.
5:) Det \·ar I enhver hell:>t' ende lykk"des fuld.,;tJ 'll> ligt at u\·errumple .fan~k,•rne.
0

•ii,cn . K.analer.
K"ptajn o~ korupag111<.bt•f.
For 11f,l..nftt•1111 rigt•~ht-d .

KlolJI.
Kaptajn 1. G.
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K,,/J,:nJi,aC'fl, dna 15. -I. 1940.

MAJOR GLEL'l'

C~/ for l. [bala,Umi 'l/j JO)/. i[nfanlui/ rf egimnll/.

Rapport

om landgangen i København og besættelsen al det derværnck wtel dftl 9. i. 1941.

I. Forbettdelserne.
Den :U.-10 fik jeg fra 1. generalstabsofficer •;ed 198. in.f[ anteri] dfrision ~cire til at
melde mig den 3.-U0 kl. 9,00 i civil i Bendlerstra.iSe U, afdeling L, Berlin.
Da jeg meldte mig den 3.!A0 kJ. 9,00 fik jeg instruktion af den o•,:erstkommanderende, flyvergeneral Kaupi.sch. I tilslutning til irutruktionen fik jeg folgende ordre: De
flyver senest den -t4.!0 som "Amtsrat"" med en pa..qgager~kine fra Tempelhof lufthavn
til København.

Opgaoe:
l.) Rekognoscering af anløbsmulighederne for et skib
Lange.linie.

Kø~nha.vns frihavn og ved

2.) Rekogn08Cering af adgang:n-ejene til kastellet.
Indgående rekognoscering af kastellet: adgange, vagter, rngternes "tyrke, kastellets
bemanding og mulighederne for en hurtig besættelse af ka..;tellet.

I 3.)

Ordrernes og Of><Jat·ernes 1ul,iorel.re.

'

Efter fremskaffelsen af nod,endigt pas, valuta og flyvebillet fløj jeg den -t4.40 kl.
17,30 fra Tempelhof luftharn med en af Lufthansas ma,skiner til Kubenhav11. l'nder hele
flyvningen blæste der en heftiiz storm med stærkt ,mefoiz. Det \·ar ikke muligt at se noget,
og fly,."Ilingen var på grund af den stærke storm meget ubehagelig. \' ed min ankomst til
Kastrup lufthavn i Kobenhavn 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 tau fra luftharnen til Rådhuspladsen. Efter at have .sikret mig et værelse og spist
til aften på Palace Hotel kørte jeg med sporvognen tid til kvarteret omkring harnen og tog
told- og politivagten samt gitteret ved ind- og udgangen til frihavnen, der er lukket om
natten og bevogtet af politi, i øjesyn. Cnder· min tur langs med Langelinie, h-vor jeg rekognoscerede anløbsmulighederne, blev jeg standset af en politibetjent. På hana spørgsmål,
hvad jeg 1,ille her, sagde jeg bl. a. til ham, at jeg •,ar fremmed her og •,ar faret •,ild. Jeg
blev derpå meget elskværdigt fulgt hen til det nærmeste sporvogns.stoppested af ~tjenten.
Da betjenten havde forladt mig og fjernede sig til den modsatte side, begav jeg mig straks
igen tilbage til Langelinie og undersøgte derpå adgangs\-ejen til kastellets indgange mod
syd og nord, hvorved jeg også konstaterede, at portene var lukkede om a.atten.
Yed dette resultat afsluttede jeg så den første rekognoacering og kørte derpå
· Id. 1,30 i ta.xa tilbage til hoteUet.
Den 5.4A0 kl. 8,00 gentog jeg min rekognoscering af ha .·neterrænet, og dereftei: begav
jeg mig til ka.steUet, hvor jeg konstaterede, at portene nu var åbne, og at gennemgang gennem ka.steUet ogs! var mulig for ci,.-ilpersoner.
· Resolut begav jeg mig derpå gennem den søndre port ind i ka.stellet. Vagten, der
stod ved denne indg-ing, råbte mig ikke an.
For at skjule mine hensigter slog jeg først ind på •,;ejen til kirken. Da jeg kom derhen,.
lrnastaterede jeg, at lruken
lukket. Dette blev bemærket af en dansk :,ergent, der ~mtidig
kom forbi kirken. Ser1Zenten kom så henimod mig 011: :ipurgte mig, om jeg ville ind i kuken.
Da jeg svarede bekræftende, sagde han til mig, at lruken kun var åben om søndagen. Efter
en kort samtale spurgte jeg så sergenten, om han ikke kunne "-ise og forklare mig se\·ærdighedeme i det gamle ka.-!tel. Sergenten opfyldte beredvilligt min anmodning. Først førte han
mig ti) korporalsmessen, hvQr 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 oliet sammen
med ham, \-is-te han mig så generalsboligerne, de forskellige kontorer, telefoncentralen,
vagterne og de gamle porte ,.-ed den :3ydlige og nordlip:e indgang. Da jeg havde set alt, hvad
der havde betydning for mig, tog jeg afsked med sergenten og kerte med :!por,oJlllen til
Amalienborg, hvor jeg så slots,agten (livgarden) trække op.
Umidd elbart efter hega-.· jeg mig til mit hotel og gjorde mig klar tiJ hjemrejsen.
Kl. 1-1,30 begav jeg mig til Kastrup lufthavn, hor j"g så tiltrådte tilb11g"flyvningen
til ~rlin Id 15,30.
.-\nkom.st til Berlin kl. :.!0,30.
Deri 6.!.40 om formiddagen aflaJlde jeg rap~rt om resultatet af mine rekognosceringer i afdeling L i Bendlerstrasse 14 i Berlin.
Tilbagerejse til Perleberg om eftermiddagen_

.-ar
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Jlajor Glein., afdeling.
l.) C!u!f:

Major Gkin, chef

for

•

I. Ibataillon af) 3013. i{ nfanteri Jrl egimentj ,

2.) Deltagende .,tyrker: I. [bataillon af] 308 i(nfanteri]r(PgimentJ ,
cy kl ist<leling af 326. 1( nfanten jr[ egiment),
1 delmg af 3. (kompagni af) 235. pi(oner) btl.,
I mellemstor radiost<ltion,
10 helbefarne mather,
1 gruppe af O.K. W.'s .-\bwehrafdeling fra Berlin,
1 propaganda- og tonefilmstrop.
3.) Opgave:

Majo-r Gkin& afdeling sejler med "Hansestadt Danzig" fra Tra\·emiinde til
Københa vn, hltt,-inger WJ landgang d1'1i 9.4.40 kl ..'; ,J.'j og ht>sa·tter kastellet
for at ~rive den tyske gesandts krav :1ærligt eftertryk.

4.) Owat'er i enk-el1Mdu:
a) Afdeling Glein tiltvioger sig landgang så nær som muligt ved kastellet og
tr1Pnger ad den hurtigste \'ej efter mundtlig anvisning og personlig rekognoscenng frem til kastellet (delstyrker, forst og fremmest pionerer i forvejen!)
Det gælder i furste rrrkl:e om at bPsætte den ostli~e del af kastellet således,
at den vest for denne liggende incire del af ka:it"llet kan beherskes. Jerngitre,
der står i vejen, skal fjernes ved sprængning eller o\·ervindeø ved hjælp af
rebstiger og andre hjælpf'midler. Pigtråd.ssakse med bringe.i!
Den kommanderende general, som bor i ostsiden af kastellet, skal tages som
gi1fael under hensyntagen til han.s militære rang, ligeledes om muligt andre
høje officerer. End,-idere besa•ttes en telefoncentral, der ligger i den østlige
del af kastellet.
b) Samt1cLg skal begge de bevogtede indganirsporte til ka.8tellet mod nord og
syd tages ved o,·errumpling og holdes åbne for de efterfolge01le styrker.
(Telefonerne i vagtbygningerne ~kal bt•sa•ttes for at forhindre afgivelse af
advarsler!)
·
c) Afdelingens ho\·edstyrke rykker ad hurtigste vej ind i det indre af kastellet,
besætter de ,-igtigste punkter og tvinger mand.skabet til overgivelse. llandskabet skal forst tvinges til at aflevere sine våben. Forbandlinizer, som bliver
nrnh-endige i den anledning, 11kal fort>s hurt19f 02 t>nergid. Kommer det til
kam p, • kal d.-r gås frem under hensynslos am·endrlsf' af magt. Kastellet skal
fon,1·u rt>s håde mod udfald fra Jets ej!et mand:akab ,lj! mo«l .1n~eb 11,te fra.
Baueovergangene på \·estsiden af ka;itellet ,;kal be:1a•ttes.
d) ~år situationen senere tilladl'r det, skal ,·ig1ige punkter af b,n·nen he11ættes
og danske o,z udenlan1l~ke ~kibe hindres i at. lobe ud.
Skibe fra fol1?ende stater kan Jog llhi11dret lube ud:
l".S .A., Italien . Ru.~land. Spanien . .Japan .
e) Der skal suart•st muli,rt etablere:1 forbiadPl,;e ml',l iJ"t t\·ske llt'.l\&Dii~kah .
\ K astels,:ej 40, h:-·plan~n nr. :.!O).
5.) Fr,1 l uilt'riJ,,1t!I 11u:dnrJ.:er :
a) R eko'} 11 u.~cen11,pwsk,uinlle :? . J!TllPpt' Hcmkel af li). PskaJrille. ~år m11,1kiner
fra d enne e,-kallrille n,-er ,-1 g, ,k,d tin udl ,1•gge:,1 kt>ndin~rsfla~ af heruyn til
eventuel nedkai;tnin!l .1,( 111t•ldin!l"r, li,.w"om forrei;te lime :1kJI markeres.
h) Bomlwe:,,·/.:11dre -I
:-om t•r rede til. hns •itu.1tiun.-n i Kuhenhavn kra·ver Jet, lit ,rn1o,.rribe rneil
o vi> rl egen styrke OJ,! knust- fjen,lens mod.stund . 8,H11bc,•,.kadrt.' 4 vil nå frem
1·a. 1 :! til I time eft er afdl'l inJ,? Glein:1 l.1,nd).!,lni;t i K11bt•nh11,·n. fh-is Jet på
i.rrund af snPrf' krimpe er rw<in·ntligt at ~-t•tte Ul'nll" t•-1kadre ind, !!kal der af.; kydes rode ly)' kugler, men !-,rn e/tt'1 ordre 11/ 111,11or (,'(e111.

UJ. l'dføttLien. 1)
[nd.skibningen af i_ropperne plÅ .,HanSt>,;tadt Danzig" i Travemunde inkl. de me<l ·
bragte t'uotvrkoretojer, ( motorcykler) cykler. eft"rretnin1,."'tjene1Jten,; 1Uateriel, ammunition
og forplejnmg ~kete uden uheld og var tilt-ndebragt dt>n -i.4.40 kl. :!.45.

Efter melding til slabslcommandanten .;tak "Hansestadt Danzig•' til søs henimod
kl 3.00.
Stemningen blandt ma.nruk.ibet var til trods f9r den meget stærke belægning af .:1kibet fortrinlig.
Efter udleveringen af en portion varm te, som jeg lod tilberede i kabyssen, beordrede
jeg ro for mine tropper til kl. 9,00. Jeg selv tilbragte natten på kommandobroen hos
skibeb kommandant, orlogskaptajn Schroder, med hvem jeg fastlagde og gennemarbejdede færden indtil de mindste enkeltheder.
.
Henad kl. -i,00 blev vi ved blink.signaler og gennem råber prajet af et skib, som overhalede 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
Ol!I. Det sidstnævnte "-ar den tyske i.,bryder "Stettin". Efter ca. ~O minutteni forløb kom
orlogskaptajn Schroder tilbage til oø med en kaptajnløjtnant, kommandanten fra "Stettin".
I min nærværelse meldte "Stettin"s kommandant, at der .ar meldt engelske ubade i farvandet omkring Katte?t og Oreiund, og at ha,n sammen med to forpostbåde havde fået
ordre til at beskytte ,.Hansestadt Danzig'' og samtidig bane vejen for den gennem det i.slagte hav.
Efter en kort rådslagning og studium af søkortet gav orlogsbptajn Schroder "Stettin''s kommandant føl~de ordre:
.,Jeg har til henaigt at sejle langs de.n danske søgrænse, således at et undervandsangreb på .,Ha.nsestadt Dan.iig" vanskeliggøres. Sejl med Deres skib og de to forpostbåde
i forvejen for fuld damp og undef'!eg, om havet er isfrit; endvidere mJ. De beskytte
.,Han.sestadt Da.iuig" mod de meldte fjendtlige ubåde. 5 sømil fra Trekronerfortet ankrer
De op og afventer der "Danzig•'s ankolll.!t, horefter De skal modtage yderligere ordrer."
Efter at have flet denne ordre begav "Stettin''s kommandant sig tilbage til sit
skib og sejlede at sted.
,.Ha.ns.estadt Danzig•' fort&att.e derpi ligeledes sin fart.
Imidlertid vv det blevet dag. Efter sk:ibakommandantena råd gav jeg cheferne for
mine enheder ordre til pi d e t ~ at overvigl!, at der adover akibeta beø.Etning i.kb
viste sig nogen aoldat pi det ~ dæk.
Desuden gav jeg ordre til, at skibets lu~ slculle Ink.Ieee.
Det iid.:ste ha\·de naturligvui til felge, at der på grund ar den !!tærke bemanding blev
frygtelig nrmt i de nederste skibsrum. Luften i !!lcibets rum var så kvalm og ubehagelig,
at IIl&ll næsten ikke kunne ånde.
For den store sags !!lcyld 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 Id. 10,00 sigtedes der fra kommandobroen 2 daru!ke '°rpedobåde, der fulgte
efter og iagttog vort skib, men atter (orsva.ndt efter l !'% timeø (orløb.
Endvidere blev der Bere gange sigtet tyske rekognoøceringslDA81åner.
KJ. U,00 gav jeg cheferne for de enheder. der stod a.nder min lcomma.ndo, ordre til
at mode i off{icersJmeMen for at moduge ordrer.
Fsnt gav jeg meddeleløe om vor opgave, hvilket blev modtaget med virkelig be,.
gejstring og rtor glæde af alle tilstedeværende. Derefter gav jeg mille ordrer til I ~ al
VOI' opgave.
Til hver al cheferne havde jeg udarbejdet en !!kiue, hvorpå hans rut.e til kastellet
og indenfor dette nøjagtigt \"at indugnet; deJ!uden drøftede jeg pi 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 ma.nrukabet, herskede der den største begej.ltring over hele skibet. Yine 50ld.ater, der imidlertid var ble•;et gode venner med den i
.enhver henaeende !mødekommende ak:ibabesætning, var enige med deres kammerater i marim. at vi ville klare ·vor opgave - koøte hvad det nlle !
I løbet al natten ,ejlede \"Ort skib gennem Kattegat og OreøWld; de ubåde, vi havde
melding om. m.erkede vi intet til.
Da vort skib den 9.,.40 henad Id 3,00 nænnerede sig Helsingar, lod jqs mine soldater

E

11d.

Efter indtagelsen af morgenmaden gjorde enhederne sig klar til udskibning.
Kl. -i,-i!i var ri 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 dan.ske lods, som man ved blinksignaler havde anmodet om til at føre skibet ind i Københavns havn, var blevet nægtet.
Trekronerf'ortet, som i den stjerneklare nat var klart synligt og også Bere ~
belyste os med lyskMt.er, forholdt sig fuldstændig roligt.
Vi Vld.ste nu ikke, bYorledes det bemandede og med svært sl-yt.s armerede fort, som
vi måtte sejle udenom, ville forholde sig overfor vort skib ved indsejlingen. Endvidere .,;date
vi heller ikke, hvor de foran indsejlingen til havnen udlagte minefelter befandt sig.
Skibeta kommandant og jeg stod på kommandobroen og var beredt på alt, men vi
var enige om. at vi ubetinget måtte nå vort~ - hvordan det~ end s~Je gå!
Efter at vi h.avde fattet denne beslutrung, gav orl[ogs].kapt&Jn Schroder gennem ri~ ~ f i l "Stett:m m ~ ~or--fu:ld damp, sej·Ie uden om f o r t e t - i ~
og-lægge ind i h.avnen-nd l:.angelinie. •

-64"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 clansk krigsskib, som lå for
anker i havnen udfor Langelinie.
Kl. 5.:!0 var ,; i Kobenbarn uantastet nået in<l i harnen VPd Langelinie, hvor ,.Han,,estadt Danzig" derpå lagde til.
Efter at falderebene var gået, blev der forst udskibet en s[vær] m[a.skin]gf e,·ær)deling, som blev bragt i stilling på kajen for at s1he udskibningen.
Efter den s[være) m[a.~kin]gf t>vær]-deling fulgte to stødtropper på cykel med følgende ordre: OHrmanding af politi- og toldva1,rterne i bavnen og ødelæggelse af telefonerne
i vagtbygningerne.
Begge vai..rterne blev i løbet af 5 minutter overmandt•t, afvæbnet og taget til fange af
stodtropperne. Telefoaledningerne blev klippet over med p11-rtråds.~kse . l·nder denne aktion.
udskibedes den for.;t{ærkede] b[a]t(ai]l[lonJ og afsendtes i ilmarch i retning af kastellet.
Rakkefolgen:
Fortrop]Jffl: To grupper på cykle.
Op,Jat--e:
Rekogn06Cering omkring portene til kastellet mod nord og syd.
Tæt bagefter rekognoscerin1,_,rsgrupperne følger to spr,l'ngningst roppe af
pi[oner]-deling•Jn på cykle.
Styrke: I off(icerJ og -l mand b,·er.
Opgare:
Sprængnini;t af portene til kastellet mod nord og ,-yd.
I :200 m a fsla11d
folger 1. J.- (0 111]1{ag11 1l forstærket med en s(vær] m(u~kin ] 1,..r(eva-rJ·dt'ling og en
gruppe af efterretningsafdelingen.
ehe/: Kapt.1jn Beck.
Opgat-.e :
Efter ::prængningen af portene til ka.stt>llt>t !!kulle han ~traks trænge ind
genurm nord- og sydporten med stuJtroppene, o,·nmande Oll afrnibne vagterne, be,,.l!tte Ofl. odelæege telefoncentmlen, besættt> )!Pnera.lens bolig og tage
generalen som iri•lsel. Derpå støde frem gennrm kastdiet, ht>AA•tte de udwn
dige volde og i.n~lrette Jem til forsvar.
,J. komJ,<1gnl forstærket med en gf ,·ær] m(askin]g[eværj -tl•·ling.
Chef: Lojtuant Gruler.
OJ>']m·e :
Folge efter I. ko mpalllli o~ tra•n!?e ind i kal!tellt>t )!t>n11em d,•n n,mlligt> port.
Besætte vagterne indl'nfor nord- Ofl. :1ydporten.
Bevogtning af våhen- og ammunittonsdepoterne.
Gt>nnem.sogning af boligerne og kaserneblokkene.
Tilfan~eta~else og afrirbnin~ af kastellet..s besætning.
Bevogtning af fangerne.
Bataillo11sst,1ben med den mellemstore radiostation (rud.1oøtationen blev
læsset oii. en lastbil. som pålidelille folk ,·ar ruo<lt med).
Abwehr-, propagan,la- og tonefilmsafdelmgerne folger umi,i,lelbart Pfter
3. ko mpagni .
('/,,,/ : Ordonnans-officer lojtn.mt Taxis.
:!. kompaqni forstærket med en s(\·ærJ m[ askin]J!(ev:Pr]•di>linl,!.
C'he/: L111tnant Baicr.
Upgare : YJ re ~1kring ~amt lige ,idgang,- V\'jt' til ka:-t t"llet ~kal afspa ·rre8 o~
~ikres.
H.: ko~WJ:lel!rin g mod vest indtil jemb,int>l inien.
Den fo rst[ærkedP] h(u]t[ai]l[lou] var uden uheld udsk1bo>t i lnbet af :!O minutter 1,g
,-at ind i o,·.,rensi>tenunelse med ordren.
l'u di>r udskibaingen lod je~ et prisekommando af skibsbi>~ætningen - :1tyrl.:t:
I officn og I:! mand og to cyklistgrupper - !if'sætte det i han1en " verfor li)!gende danske
krigsi;kib og lod besætning»n, :? officerer Ofl. 3u maJJd, afra:bne og •age til fange .
P Mlobei af ka.1tellets ~sæ/lel.Ye:

Af cykli:itizrupperne, der va.r blen-t sendt forud ttl portf'ne ttl kastellet for at. rekognoscere, meldtes der kl. 5,:10, at sydporten ,·ar åbPn, men nordporten derimod lukket.
Den sidstnæ,·nte spræn~es derpå kl. 5,3::? af den nordl ige ~pr:rngningskom mando .
Cmiddelbart efter c!Pnne ,pr.11n)!ni.r1J? tra•n1-rtt> I. kompagni!! -t,,dtrnpper ind i kastellet gennem syd- og nordporten. \·agtposterne og hovedrn1-rten ved sydporten - styru:
I officer og 30 mand - blev overrumplet. ne,lka•mp<>t mt.>d jiu-jitsu o~ afva•bnet. ~led undtagelse af den rngthavende offit·er. iler affyrede sin pi.stol mod chefrn for I . kompagni , ydedes
der ingen yderligere rn0<l!!tawl af vagtpo!!tnne og va~tmandsbbet.
I
Ved besættelsen o,z ,,delir)!)!!!lsen af tdi>foncPntralen hle,· der forst ydet m1><lstand af
de danske telefonister; den hlev doi;t hurtigt hrudt.

I

l

I mellemtiden var nu oggå 3. kompagni og b(a]t(a1]l(lons]-,;taben trængt ind i kaistellet gennem nordporten.
f
Efter at de S'\.'ære m[a.:1kin].IZ{eværer] \"&r bragt i stilling, blev besættelsen af de ind·vendige vagter og gennem!!ogningen af boliger og kaserneblokke gennemført.
B[a]t:{'u]l[lon]s-komma.nd011tationen blev installeret Id. 5,30 i generalstokkena stue-

tage.
Radioøtationen, der blev stillet op i haven ved siden af generalstokken, var drifta-

lar kJ_ 5,56.
Kl. 6,06 \·ar folgPnde forbindelser etableret:
l.) Det t~-gke gesandtskab
2.) 198. inf[a.nteri] division i Ko~
3.) 305. i[nfanteri) r[egiment) i Gedser.

Kl 6, 10 hejstes det tyske rigskrigsfiag over den da.nake generalsbolig, og samtidig
dlagdes ftyverkendingsflag.
Gennemsøgningen af boliJZeme og k~rneblokkene \'ar tilendebragt henimod kl. 6, 15.
De fangne officerer blev forst anbragt i generalens bolig og :1enere i officiantmessen,
. f&ngne underofficerer og de menige :;amt de danske politibetji>nte i gymnastik.salen.
Da der ved gennemsogningen af boligerne efter militærpersoner flere gange fra da.nøk
de blev skudt på medlemmer af 3. kompagni, gav jeg ordre til, at også hinder og børn
Ile forlade boligerne, og at de først af ,iikkerhedsgrunde skulle begive sig over i kMtels. ken.
Kl. 6,20 viste de første tpke flyvere sig o\·er kastellet, nemlig først en rekogn08Ce11k.adrille og senere nogle bombeeskadnller.
I tiden fra kl. 5,30 til 6, 15 afvæbnedes alle tjeDBtgørende politifolk indenfor kM~llet.a
pærringsområde af den ydre sikring (2. kompagni) flg fortea som fanger til kastellet.
litivagterne indenfor 2. kompagnis område besattes. Pl gaden an-e11tere<leø desuden felde, der indbragtes som fanger af:?. kompagni: 22 militærper.ioner, deriblandt den danske
. eralatabscbef, generalmajor Gørt.1, ~mt 2 civilpersoner, nemlig den daruke indenrigs. ·.rter og den engeltke ha.ndelaattache..
Den udvendige sikring (l gruppe) mod Amalienborg Slot blev angrebet af slotsvagten. ~ik:rinir.imandskabet besvarede ilden, hvorpå slotsvagten trak sig tilbage. 3 danske soldater såredes.
Kl 7,35 meldte jeg pr. radio til 198. inf[a.nteri] division:
,.Kastellet i Københa rn besat uden mod.-,-tand". (Signal egi.).
Ved afgivelsen af denne melding var følgende fanger i min magt:
48 officerer, deriblandt 2 generaler og 8 stabsofficerer,
6-JS underofficerer og menige af hæren og marinen,
32 politifolk,
2 civilpersoner.
Kl. 7,50 modtog jeg følgende melding fra det tyske gesandt.akab:
,,Alt i orden, Danmark accepterer tyske krav:'
Henimod kl. 8,00 lod jeg radiohuset, telefonhuset, telegrafstationen, f'orstærkersta tionen og de 15 centraler i København besætte af det specialpersonale, der Y'at stillet til min
rådighed af poøt-specialgruppen.
Den Abwehrgruppe fra O.K. W. i Berlin, der var stillet til min rådighed, arbej dede i henhold til særlig ordre sel.stændigt under kommando af major i luftvåbnet
W acherhagen.
Henimod kl. 9,00 modtog jeg fra luftattacheen ved det tyske gesandtskab, oberst
Petersen, ordre til
I.) at indtage de ydre sikringer,
2.) at tilbagelevere \·åbnene til de tilfangetagne officerer og politifolk.
3.) at løslade samtlige fanger.
Løsladelsen af fangerne påbe1r.,ndtes dereft'!r straks.
Først løslodes hinderne og burnene, derefter officererne og politifolkene, efter at
de først havde fået udleveret deres \·åben, og til slut gruppem underofficererne og de
menige. De sidstnævnte fik før deres løsladelse forplejning fra den danake koetforplejoings
køkken.
Kl 11,30 \·ar de ydre sikringer inddraget og samtlige fanger frigh-et.
Ka.nelleta indJc,;arteringsateder blev derpå efter ordre rømmet af danskerne og
overtaget af de enheder, som stod U.Dder min kommando. Idet den indre sikring al bde.llet
opretholdteø, var vor opga\·e dermed heldigt afsluttet.
(aigu.) Gleia.

For afaknluna rigt~hed:
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Rapport
~rettelsen af Kalundborg og Skamlebæk radi0t1tationer den 9. april 19-&0.

Opgav~ : a) Bes.Tttelse af Kalwidborg radiostation og den medgivne propagandagruppo>s
overtagelse af radio,lriften,
b) at sætte de 16 ;iendere i Skamleb1t•k ud af drift.

Til dHpnsiti<m sind:
1 infanteri-deling af af,L S.-hultz
( I feldwebef og 3 grupper med 35 mand),
1 deling~fører med -1: mand til radiostationen i Kalw1dborg.
1 delingsforer med -1: mand til Skarnleba.-k radio,
•
l officer af propagandagruppen med i m,rnd, derihl,mdt 2 tolke.
Efter landgangen i Korsor skafit>de hr. O\·ermtendant Herrnumn mig en postbil
med påhængsvogn. Jeg ,;ielv ;iorgede desuden for en la:.tbil, der blev fort af en ,;oldat, da
,; ikke mere kunne få fat i den danske chauffnr. Afaanll fra Korsor kl. i.15.

Udenfor Slagelse indhentedes infanterieta fortrop, hvor jeg efter ordre fra hr.
ooerstløjtnant Schultz måtte vente, til h&n selv med omtrent 10 ruotorcykelskytter kørte
videre frem til Slagel.se. Kort før kl. 8.00 nåede jeg til Slagel.se og kørte så over
Løve - Gørlev til Kalundborg. Undervejs blev vi betragtet af dr1111keme med forbavtlede
&OBigter.

Ca. kl. 9.00 nåede vi til senderhu.set. Jeg lod hurtigt bygningen omringe og gik med
delingsførerne og nogle soldater ind i sendelokalet. Straks blev alle lokaler og telefonerne besat. Dt!t t1L.tedenerende radiope~onale hltiv oplyst om ,iituationen.
Stillionen var, ua be:uettelsen fandt sted, ikke i drift . .Jeg ringede straks stuelierne
i KiJbenhavn op, hvor jt>g dog ikke kunne fl forbindelse med nogen tysk soldat.
Premierlujtn&nt Gun.ter af propagandagruppen gjorde imidlertid sine apparater i stand,
for 1&t tale over .:1enderen fra Kalw1dborg. ~•.,r dilllle apparater havde fået tilslutning, ringede
jeg endnu engang til Kobenhavn, hvor der så kom en løjtnant af propagandagruppen til
telefonen. Så blev .:1enderen stillet ind, og fra KiJbeuhavn blev opråbet til det danske folk
ud.:!endt.
Fra Kobenbarn og oggå fra !:ilagelse hørte jeg så, at be&ettelsen af øen Sjæll&nd var
sket uden mocbt1rnd.
Jeg beordrede delingsfører Klldllner til med sine -I mand og en halv snea m&nd af
infanteri-delingen at sætte stationen i Skamlebæk ud af drift ved at borttage alle rørene
og til at holde radiobygningtin besat. Ca. kl. l l .00 var denne opgave udfort.
Efter at have ordnet de poster, der ølculle øtillee ud, og skaffet delingsførerne og
widerofficereme og ma.ndakabet logia kørte jeg tilbage til Korsør til mit kompagni.
aign. Folar..
Prlt.
For af11kriftena rigtighed;
Kloca.

Kaptajn i G.

(-

aos. L'\F.AXTERI-REGBfEXT

Rf t}gf imer,~]11tfaben$] l:t·f arter] HiUtrnd, den 17. 4. .JO.

Rapport
om afdeling oberstløjtnant ScbuJtz • aktion mod Sjælland, Danmark.

Afdelingens sa111111e11sæ1111·111 ·
308. i!nfanteri]rjegin1ents] stab, signal- og pijoner]-deling,
III. lbataillon af) 30.~. ilnfanterilrlel!iment,) (deh·is på c,klt'r ),
Dele af 13. m(a.-,kin]g( eværJb[aJt[aillonJ (mot.) unJer ko mmando af chefen og 14.
(kompagni af det] 308 . i(nfant-eri Jr[egiment),
2. (kompagni af) 235. pi(oner] b(a)t[a1 Jlllon) (på cykler),
2 mellem!!tore radioanlæg,
4 telefonbygningstroppe (mut.)
1 driftstrop (mot.)
I kirurggruppe af sanitetstjenesten,
Færgøpersonale til færgerne i Korsør,
Div(isions)-stabens forings.stab, kun marchteknisk tilsluttet,
235. pi(oner)b(a)t(e.i)llJons} s~b.
Opgave:

Besættelse af garnisonen i Slagelse og hurtig dannelse af et brohoved for de senere
følgende dE-le af divisionen.
Efter in,;kkibningen af afdelingen på damperne "Carnpina.s" og "Cordoba"' i Kiel
løb damperne den 8. 4. 40 forst til Ecknnforde.
1 Eckernforde-bugten kommer der befaling til mig om at komme til konference om bord
på linie.skibet "Schlel!wig-Holstein". Der bliver de sidste befalinger ang. øvelsens forløh
udstedt. Efter at jeg var vendt t ilbage til ,.Campinas", afholdes der kl . 14 30 i "Campinas"
offirer,messe en kQ11ference med forerf'n af III. [ bataillon af] :lO~. i( nianteriJr[e).!lment),
kompa~iforerne og fllrerne for de underor,lnt•tle dele (::!35. :-1i1?nalafd"Jm2. :!. !kompagni af) ::!35. pi[oner]bf aJt[ aiJ l(lon I --amt propaJ?a11daaf1lt•li11~t>nl! ~rknmmando). Oli? ,l,•:.udf'n
fo r 13. m(askin]g[eværjblaJt[aijlllon} (mut .). For.it nu hliver aktionen hPkendtL.,jort .
Efter at alt, h rnd der er rn:nl at \·ide om den ,Ian.ske v,nnema1,.rt. 1?runden til QIZ formålet
med akti onen er )Zjort bt!kendt , u•lleveres den som hila~ n-dl.11,.rtt• afth•lini?sbefaw1g. Samtidi~
gi\"eS der ordre til at underrett e hele mamhkabet om den almindelige situation og gøre det
fortrolig med dets opgaver ved landgangen.
~lan kan o\·er hele skibet hore, hvordan alle ånder IPttet op o\·er, at der nu endelil!
er klarhed. Alle er begejstrede og stolte O\"er den tillid, !IQnl de fon·:-atte ,ikænker os \·e,l
OYerdr:11,1PlsPo af disse ans,·ar.ifulde op!!an-r. Enh \·er er ~il? be,·itlst, h \"Or rnnskt>lig denne
opga\'f' kan \'ære; men der ses på hele -kib+>t inl,!en for,.1L.rte.
Hrnad kl. li .00 lober tlotdlen ud . I fon·eJt'll forl!kt>l11~e mine~trygere. så .,Schleswiiz•
Holstein", nogle slæbebåde, så. de to cla11q,ere ..(_'orboda·· ()g ,.C'ampinas·• samt nogle andre
marinefartøjer. Henad kl. 19.00 meddeler ,iuperkarizoen mig, at n na.- rmer os ,len tyske o~
rl en dall!!ke minespærring, og spori.er, om Jeg anser det for tilrå1leliirt. at manJ.➔ kabet får
besked herom o~ om svommHestene ,ikal ta~es på. Superk.lrgoPn frygter llt'l!lli~ for, at de
ombordværende skal blive urolige derved . .J"g hPslutt,,,ie, at :1,·ommevt'stene :1kulle taizt>S på,
da jeg ikke Yar ban~e for, at 111 11 n,L➔ kal,!!t ,;kulle foll' ,1g f11ruroliirt>t . Dt'IIJH' an.,ku.-lse ,;ste
sig også at \"ære rigti~. :\ta•ndent•~ stenuung lt>d intet -.k ii.r wd clen 11jt>1L-;ynl11?e fare. Kl. :!0.00
blt>v ht>ordret ro over dPt helia ; mæudrne ~over; d,·r n .-;,•r sig l ll !r" ll 11t•n·11!'i 1tt>t.
Henad kl. :.! .15 om morge nen den 9. 4. -lO 111,•ltl t>r ➔ u perb r1Zu• · n 11111?, at ..~chleswiiz·
llolstei.11'· er J.Jbet på ,IITWld. O!! at derm,•J. d,•n for .1f,iel1111.!l'll ue,-tt'rnte art11ler111n1lerstot tt'lse fa l, ler bort. Samt id ig meldt•r han miiz, at cl,•n ene af ,le to ~l11·bt'både n gårt w1der .
.fog bad ham om ikke at lade di!'l.~P nwHin!:•·r l?å nder,• for .it 111 ,dcå at ,··••kk" uro. Henad
kl. -l .00 me)dt>r superkarL?oen mig ••n,h 11l••r.-. at flotillt>n b,•fi11 ,ler ~il! i inrll.,h-kur.if'n. Jt>)!
bPga\· mig op på d•·n O\"Prstr kommandobro ... K11rsor lå m,frnfor ra•kkeviddfl·· .-\Ile lys ved
bavnen o~ gadebelysningen brændte. Blu1kfyrene ng lysent> ,·t•<l havnem,lll.lhd ly~te langt
bort . For os et beroli~eode tt>gu på , at man på nen :--ja•llan,I 1kh har den mindstt- a11t•l:1e. I det
for.,te morizenlys ser man i ban1en :.! ~må n~ I ,t u rt. klart llplyst ~kib. ujt•11:1ynliiz t'll fa•r,ze .
lobe ud. f--kont de kommer tæt forhi ,·ore ~k1be. der cleln:1 ~"jln uden pos1tion~lyi1, er der
ojensynligt i111Zen, som fatter rni:!tanke. Onibonl på ..f'ampmas'" bn~ker der ah~Jlut ro. ikke
et>n mand viser ,iig på <lækket . I ➔ pa•n,liniz " i? ~o,lt kamouti,•n-t li1.t):t!?" bt>tJeni11i,r.,man•iskabet
\·t>d de 12 s(være) m[askin Jll{e\·ærer) Ol? de l pansen·ærn~kanoner skud.klare på o,·erdækket.
Kl . -5.JS passerer de 3 rnarme hå,l•· han11•in1U11h,•t til Korsør og få minutter eft<•r
løber som forste skib .,f'amplil.&ll"' ind til havnt•molt•n. ~p11.-ndin2en på ~kibt-t er steget id
Jet htJjeste . Ha\"de darul.:eme fattet rn ist.u1ke. !lå måtte :ikytset i b1n-nehatteriet ubt!tiue!.-t
\"ære trådt i virksomhed.

-

Kl ..5.JO. rendelig længe vare1 .,Campinas" maMtTt med al /nggt lu, fordi en færge
har presset sig ind netop mellem den plads, hvor .,Campinas" og hvor "Cordoba." skulle
lægge til. I la~tlugerne \;ser sig nogle stålhjelme på mænd, der feberagtigt venter på ordre
til landgang. Lange minutter går hen, indtil endelig den første lejder er ka.itet i land.
Kl. ,5.-1-5 klatrer som f0rste mand reg.•adjutanten, prlt. Gr088 ad en rebstige fra
borde og betræder dansk grund. Kort derpå de første mænd på den udJagte trappe, der
mere ligner en stejl, glat hønsestige. De tungt belæssede mænd må med ~tørste forsigtighed _
klatre ned; det går alt for langsomt. Snart bli..-er 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 h_\'"Pn.
Kl. 6.30. De 10 f0rste cykler af 11. [kompagni af] 308. i[nfanteri]rlegiment) (cykli.!!tkompagniet) kommer omsider i land. Løjtnant l1r1ch. der har ordre til at besætte bakkerne øst
for Yårby-å, farer afsted og nå.r sit mål i.15 ( 15 km). Han besætter bakken med eet m[ a..skin)g( evær I og 9 karabin.skytter, sålede8 at det afgørende punkt tæt udenfor Slagelse er i min magt.
l forvejen havde premierløjtnant Gross på banegården i Korsør bealaglagt en dansk
kriminalbetjents bil og korte i den :1ammen med løjtnant ~ngel og en soldat, der talte dansk,
på rekognoscering i retning af SlaJZel.se. Vaarbyhakken \·ar fri for fjender. Tæt udenfor Slagel.se standsede premierlujtnant Gl'088 og hørte af beboere, at SlagPL'le var absolut rolig,
og at der in~n daMke :10ldater var at se. ~ed denne melding korer p~...iietWJtnant Grosa
tilbage og træffer mig kl. 6.50 ved skoven ast for Korsør. Denne melding sendes rtrak.! \·idere
til Korsør til divisionen. l!edena i mellemtiden løjtnant Bengel og wlkE!ll Paulsen i en gård
tæt udenfor Slagelse holder en telefon besat, medbringer premierløjtnant Gro88 på tilbageturen en Feldwebel og en skytte al 13. m{aakin]ø{evær]b{a]t{ail]l(on] (mat.), bevæbnede
·med et maakingevær og en maakinpistol, og disse gå.r straka i stilling og ~ikrer udfaldsvejen
fra Slagel.se, ,;åledes at det er umuligt for ,laruke tropper at komme ud.
Kl. 6.-IO. Brobo\·edst1llingen nord Ofl syd for Kol"!MTI' ~or er ~.sat af de f~te dele
III. fbataillon af] 3°'3. i[nfanteri]rfe1Ziment) og udby1Zge11 af de Pft,•rfol~ende dde.
,,Cordoba" med 13. m[askin]g[evær]b[a]t[ail]l[on] (mat.) lå \· ed ind.sejlinJZen i Korsør
havn bagved "Campinaa", men gik under .,C'ampinaa" till.1•gninizsmanøvre forbi dPnne og
lagde til tæt foran denne \"ed en havnemole langs gaden, der forer ind til den ind.re del af
Korsør. rds.lribningen al m[win]g{evær]- og af motoreykleskytteme med deres motorcykler går væsentlig hurtigere end udsk ibninjlen af c~·k.Jerne fra .. Campinaa" . Jeg ~tter
miJl i en rngn. der horer til 13. m[askin]g{evær]b[a]t(ail]qonl (mat.), og kører til brobo,edstillingen ved ,;koven, .syd for Kor'!Ør ~or. JPJZ havde izi•;et ordre til. så.in&rt den forste deling
af motorcykelskytte-kompagniet af 13. m[a.,;kin]g{evær]b[a]t{atl]qon] (mat .) var helt ud..,;kibet,
at SPnde denne defing efter mig. Den indtræffer hos mig Id. 7.35. 13. m[aakin]g(evær]b(a]t(ail}
qon) (mat.) har dog uden hensyn til ud:!kibningen af motorknretøjeme sat alle la,ndsåtte
mand al I. (kompagni af] 13. m(askin]g(eYær]b{a]t[ail]qon] (mat.) til rods i march mod
Slagel.se.
;
Der udvikler :1ig en h&l!tig fremmarch mod Slali(el.!!e. Cyklister
11. [kompagni
af'] 308. i[ nfanteri]r{ egiment] raser afsted, så hurtigt de får deres cykler, mod Sla1Zel.se.
}l[askin]g(evær]-skytterne af m(askin]g{e\·ær]-kompagniet til foda :1tønner .if:!ted under
byrden af deres maskingevært'r og deres fyldte ammun.ition:1kMser mod Slagel.se. Alle vil
·være de første. Kl. 7 ..l~ kører jeg i spidsen for delingen al motorcykel.skytterne, med kommandanten for 13. m[aakin]gl:evær]b(a)t(ail)l(on] (mat.) i hælene, ind i Slagel.!!e. Ved de første buae I Slagelse træffer jeg en daruk premierluJtnant, der :1tår i en port med flere soldater.
Jeg lader )løte holdt, hilser på officeren og opfordrer ham til at komme op i vognen og
viøe mig kasernen. Cnden-ejs meddeler han mig (han talte ror resten meget godt tysk),
&t de d.aruke tropper af de fore.satte m~·ndi~heder i Kubenharn allerede ha,de flet besked
om ikke at' gøre modstand mod de t.yske tropper. Efter at være ankommet til kaaemen
anmoder jeg g&rnisone11.1 kommandant, en æl~ d.anå kaptajn. om at komme til
mig og giver lam meddelelse om l.andga.n~n og om de tyske troppen freåelige besættelae
&! Danmark. Jeg opfordrer ham til ikb at yde m()(llt&nd, da en sådan jo dog var llDyt-
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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 ~erne ind.rømmer.
Kl. 8.20. Løjtnant llrich - 11. [kompagni af] 308. i[nfanteri]r{egiment] - får
ordre til at Bikre alle udfartsvejene fra Slagelse med en gruppe cykli:1ter.
KZ. 8.30. Den dan:ike garni.son i Slagelse er trådt an under vå.ben og bliver meldt
af den dan.ske kommandant. Ved hjælp af tolken }larquardt gi\·er jeg de daruke ~oldater
oplvsning om grunden t il Danmarks besættelse og siger til dem, at de er fuld..tændig frie
og kan beholde deres \·åben. Jeg havde af de dan.ske :10ldater i det hele det indtryk, at de
var garu!ke glade O\'"er, at affæren endte på fredelig mAde.
Kl. 8..JO. l!edeM jeg talte, indtræffer divisionschefen, hr. general Roettig, i kasernen
i Slagelse. Også til ham melder kommandanten for den dan.,ke garnison, idet der præsenteres
ge\·ær. Hr. generalen afskridter fronten af de dan:1ke :!Oldater, der er trådt an i åben kam,
og hilser på de danske officerer. I detu øjeblik flyver en e:1kaJ.rille tyske kampfiywmaskiner
lien over lryen Slagelse. Dette ~ør et m-eiz:et .rt'ærk.et indtrrlc.

Kl. 8.50 sættes de imidlertid indt-rufne dele a.f 13. m[a.~kin]g(e\"ær]b[a]t[ail]l(on]
(mot.) i march mod garnisonen i Ringsted med ordre til at tage de1Ule 011; afræbne den der
liggende artilleriafdeling eller give den underretning om de forelii.!~"nde kendsgerninger .
Jeg selv taler endnu i længere tid med den danske kommandant og får derved føl gende interessante at ,;de:
,,Garnisonen ha, de den fon•~ående dag afhol!lt en frt><l:im a's."iJ.! owlse mt>d den :.1ituation for øje, at tyske tropper )!år i land I Korsor. Troppt-me ha, de u111lt•r d,·une u,·el.se bt>Mt
den ost for \"aarby ..\a ligge nde bakke, wru også J"I.! h1n·de fundet .ifgnrl'nde o~ \"ij!ti~. Tid ligt om morJ.!enen den 9.-L-to ,·ar )!ami,-onen ble, et alarnh•f'l't fra Kuht•nhavn ; skarpe pa - •
troner vur blevet udlen~t. og kommandanten agtPde igen at bes.L•tte \"aarby hakkt>rne .
da der indlob befaling om ikke at yde modstand mod de tyske trupper. Efter en samme11ligning af t ~ ville gamuonen, selvom den sidstnæt•nu befali11g ,k~ l'ar indløbd, t-ære an•

kommet til foarby !,okkerne ca.

¼ time

efter,

<U

disse alkrede t-ar blel'et taget af de /orrute

dele af min afdeling".
DPn daMkt afdeling t-ille alJ.,d r<Pre kommet /M sent.
:\led harme bem1nkede ,fon ,1anske komma11J11ut , a.t ,·i ikke t>lll!llllll rnr rvkkt>t frem
med pansnrngne, hvortil jeg svart>de ham, at Jisse fnrst blev u,lsk1bet :lt>nt:re (!).
Kommandanten var, ligesom alle haM officerer, i mU<~•tning til mandskabet me~et
nedslået over landf> ts o,·errumpling og o,·ergivelse uden kamp. Han anså sig ht>le tiden for
taget til fange , og kun min gentagne forsikring om, at dette ingenlunde var tilfældet, og
at jeg lod ha m beholde hans ,·å~n. beroligede ham no~et.
Hele aktionen mod garnisonerne i Slagel.~t , Rin'}sted og Ro:1J.:1lde, ,len sidste vl'd 13.
m[ aslrin )g[ evær)b[ a )t[ail)I[ on] (mot .), rnr fuldstændil!l af;:;luttet ved middal,!:itid. Jeg seh·
kom til Ringsted henad kl. 11.00. Truppr rne af afdt>ling ~t·hultz ble,· d,•n 9.-1.40 fordelt
på folgende måde, e ft~r at 13. m[a.skin]g[e'-·ær]b[a]t[ail)l[on] (mut.) rnr LJ1i:.kilt af styrken :
10. {kompagni al] .'3()8. i[nfantni/r{egm~nt/ i Kvrsur med ordre til at '4il..-re hamen
og byen Korsør, indtil 3:26. i[nfanteri]r{egiment) indtraf.
9. {kompagni af J 308. 1/nfanieri/r[,!gi~J med ordre til at :1ikre ~laizelse by m0ci
den danske garnison, medens :1taben for III [bataillon af) :30tl. 1[ufautt>r1Jr{1•2iment] meci
12. [kompajlni af] 308. i(nfanter1Jr{ egiment] og den tililelte inff an ten ]pi[ uner]-deling niied1•
til Soro.
Staben for 308. i(nfanteri)r{egimentJ med Il. og 1-l. {kompagni af} 308. i(nfanteriJtj_,•giwen t ] samt det tildelte l:!. (kompa,iz-ui af) :!~5. pi[oner]b!,1]t[,ul]ijonl nåede til Ring!tt.'d.
De til :.1ærlige opgaver ind satte .1fdelltl1.?cr af :!:i5. sii.tnala f,l,·l1 11g fuUfurte burti~ Jere:1
npgaver, navnli,z bt>sættelsen af den ,· ..1ti1Ze rnd iostat1 on K.ilundburc. ~umtidi~ med aktionen
mod Konior icik hind i hånd besættd.ii'n af Kubenharn ved l. b(a] t[.1il]l[on] af mit r1•jZiment
under kommand o af major Glein. Aktionen var 11.f:1luttet ,lt•n 9 . -1 . W om aftt•nt!ll og vejen
Korsor- K,,benha,·n i min magt.
sign. 5cJmha.
Obemløjtoa.nt og regimt.-nt11e:bd.
For &åknfuna ngt1j$hN!:

Kl.b.
Kapt&JD i.

G.

I.XF..\XTERI REl;DIE~T 308.
Bil•~ til rapport rra 308. i [nfant•ri]r[•gimt.-nt),
ob,,r,tløjlnanl S<-hulta.

Regiment.-,bt'faling nr. I , edr. landga~,;aktioot>n i KoNør.

I Ka,,,,r må der fo rmentlig kun rq.rn t·:.1 rnetl ~,·a~ 11\ll•l~t.md fra g,•1a iart11t! ri, told - og
pol it i11M·11d.
1-.:,·rntu,· l modstand fra no)!et æl,lrt> :1k~·ts hry,l":1 a.f 111,k1ttP nurinefartujer. desuden
af dt't p,i. J'11111pi:1as'' •> p,ti ll"cir l'•lll:!••rv.Prn ni; 111( .1"km)g[••\'a•rer). De ~iJ .. te yder
, •!!så ddlieskyttel:\e n•,l l,rndl,!a11g1·u.
:! .) :i. (h11ta1llon ,lf] 30tl. i[nfantni)r[,•gimcnt ] tws.:l'tt;,r 111,·.! :! ,- kytt,·kumpairnin (udskibes
nd a~terl,rnd),!R ll JZt>n) fori;t de nærnH:':Ht> .. mgiwl.,;n af havnen med po'!t hu:., ll(lneyård
UIZ toldbod. l3t>iz~e kompa.rnier :;todt•r :;å frem g+"llllem Korllor moJ ~u Ojl ~o. når
til ,,stkanti>n af Kor-sur 01! ,1krt·r der mud en ,,v,•ntuel fra 11st knmmende 111011:.!tanJe r.
De uår sii. til brohovcd st11l ini.:en på b,·~l!e sidn af K ,,~or ~nr.
Denne sikring fo r.tærkPs ,,,11,•r•· af "fto>rf,,l~•·ndt• ,lt>le af I:! . (knrnpal.!ni af] :31),Q_ i[ 11fanteri]r{ ••1Ziment] . - Euh,·er t ra fik fm Korsor i ,t-tlig retning ~k.ll forhiwlre:.1. l'bevæbnede,
d e r k u mmrr fra ost. slipp,•s ii::e1tlll't11 til Kursor.
3.) 11. [kompa~ni af] '\'k< . i( n!antm]r{<-izintt>nt] ud,-kibt-r dn"fter; lojtnant l"lril·h med de
f,•~te 8 cyk!t·r når til hro1•n over \' ,,;nby .\a O).! 11':'SÆtt.-r hakkt•me l'a. 1 km o:it dcrfor.
Efter ham folger dter ud.'lkihninJ,!en 11. [komp.1~ni af] :io~. i(nfanten)r{ .. l!iml•ntJ i
hurti~ t..•mpo oiz fol'l!tærker loJtnant l"lricbii st1Uing. \'idPre fremmarch mod Slagt>lse
tiltrædes forst på min ordre.
4.) Rejlimentets eftelTl'tninizs- og censurafdeling kun mecl de tropper, som sættl.'s ind mod
~laJ?eke, mt>•l ordre til at afbryrle tdefun- OJZ telei.rrafforbind"l~rne i po:!thus, haueizård
oiz kasf'ntl' , u1lsk1bo>r ,krdter. Dertil kommer en torny,-terraoliotrop: samtliJZe troppe
p.i 1·vklt>r
1. )
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-5.) :!. [k?mpagn! .if] :!:l.5. p1[oner)bf <1]t[atl]l[on] u<isk1bf.r rlerefter •>Il ~år med storst muliJl:e
hurt1izhed pa cykler ~lageIBe, idet de folger ef~r 11. [kompagni af] 30?3. 1(t1fanteri]. rf eiz1ment].
6.) 12. [kompagni af] 308. i[nfan~ri]r{Pg1mPnt] overta!ler under hele lantlgan)Zen luftbeskytt,•lsi>n for .,r.1mpinas" og u,L,;kiber i til:!lutniniz til p1(oner]-knmpagmet, :1ammen
metl in.f[ liilteri ]•pi[ oner]-Jeling.
i.) lt. [kompaizni .if] 308. i[nfanteri]rfegiment] når med de forste udski bede :!t_vkker ,ikyta
1lelini,rsvis til ostbnten af Korsør ,·,•d ,·..,jen til :-:ta~el-ie ,iiz furst.erker Jer ,1krinizen af
brohovedet. Efter udskibningen af ,le forste la:itautomobiler folger det deling~v1s til
Slage~ og melder :1ig der hos mig.
8.) 308. i[nfanti>n]rf t>izimenta] inf(anteri]-pi[one1]-Jelinll undergives 3. [hataillon af] 308.
i[nfanteri]rf•?i,liment]. l'dskiftnin)Z efterhånden wm lan,lizangsbr~me bliver fri.
9.) :!35. si~nalafdelinll :iender me<l det forre:!te skyttekompa~i en stootrop for at afbryde
telefon- oiz telejlt'Sfforbin,lelsen i Korsm, b_v!l)Zer en ra,liostation i n.erht"•len .if havnen
til forbindelse med divisionen. L\hk1hn1n)( når landizan~sbrot!rne bliver fn. :4ærkommando, forstærket med en ,leli~ af 11. [kompajllll af] JO~. 1[nfanteri]r{egiment], til a{brydt>IBe af raJiu~mleren Kalun,lborg i henhold til ordre eft~r rekvirering af de fornodne lastautomobiler.
10.) ~år jPjl har forlaJt Korsør, ovt>rt&+{er kaptajn roll kommandoen over brohm·t'1.iet i
KurstJT OJl melder :lå. direkte til Jimiionen hvPr anden time, h•,is der ikke indtreffer
særlige i)..gi ven heder.
l 1.) 13. m[a.ikin]Jqe,·ær] b{a]t{ail]l(on] ud.-skiber forst et m[d.-lkin] -ll{evær]-kornpa1ZI1i. der m.&rcherer til fod.. til :-5lagi>lse til uncier.rttttteliie, især h ,·is mod.standeren yder mod.➔tand
,·ed Yurby Aa. For enigt følger det delin~vi.s l' fter, finst motorcykelskyt~rne, mod
8l~eLle.

I

12.) Fo-rbindi11gsplad& for tropperne i nærheden af landgangsstedet, senere hvor militærlægen bestemmer.

13.) Jeg opholder mig indtil afgangen til Slage~ tæt ,·ed skibet i harnen.
sign. Sd111Jta.
regimeotøchef.
aign. Gc--.
prernierløjt0&nt og regimentadjutant.

For afsltrifU!oa rigtighed:
K.lola,
kaptajn I G.

198. DfFt:A...."iTERl] DIVISION
Abt. Ia

Rapport
om 198. inf[anteri]dh-iaiom beaættdøe at cle danak.e ea- Sjælland. Fyn.
Falster og Bornholm clea 9. og 10.-&. 19-&0.
(Se vedlagte skitae).l)

X.XXI højen, kommando t{il] s(ærlig] a[n.endeIBe) var overdrag~t. den 198. inf'[anteri] division, krævede en OttrTcuk~ og Ot"ff'T'Um~ landgang
af dinsioneru styrker den 9. -I. 1940 !cl. -5,1-5 i:
Københat-n, Korsør, .Vyborg og G~er.
Fra disse landglillgsateder sl..ulle de deltaizende styrker gennemfore besættelsen af
øerne ved et raak fremstød ind i landet og ,·ed fors,·ar af la.ndgangsate<lerne.

Å. Dffl opgatV!, som af den

I.) Styrkerna op.Yi1lliNJ:
Til gennemføreL!en af denne opgave opstillede diruionen l'f'ter ordre fra den
højere kommando t[il] ,{ærlig] a[nvendeL!e] 6 i1tyrkegrupper:

XX.XI

1.) Jlaio-r Glein., afdeling:

CM/:
lfajor Glein, chef for I. (bataillon a(] 308. i[nfanteri]rf egiment].
DeUlJ9ffl'k :Jty,-l:n:
l. [b~taillon af] 308. i[nfan~ri]rfeipment].
3:!6. ~[nfanteri]rfe11imenta] cykli:itdelmg.
l deling af 3. fkompal{ll1 llf] :!~. p1[oner]b{a}t{ail]l(on]
l m,..Jlem.ator ratlioøtation. :?.~ . .!i!lll&lafdeling
l propaganda- o,r 1 tonefilnl&trop
l IZl'tlP~ a.( krigsmarinen til beøættelae af h.a\·nen.
Optjaoe: Major Gki1'.I ,1fckl1n9 -w>Jler med .. H ~ d t Da.nng fra Tra\·emiinde
til København, gntlfemif!ltt,p lall4tJG"'I J,e, J.e. 9. ,. 19-IO kl. S.lS
o~besetur ~1ta1Mlet f K~~l~r")• for~a't-.~iv-e den tY9ke~
dt& mY
til den d.a.n.ue regering ~ l'ftertryk.
00

2.) 0berstle-jtnant Schultz' afdeling:
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Chef:

•

Oberstløjtnant Schultz, chef for 308. i[nfanteri]r[egiment]

Deltagende styrker:
308. i[nfauteri]r(el,!iments) stab, signal- Ol,! pi[oner]di>ling
3. [bataillon af] 308. i[n.fanteri]regiment (deh;s på cykle)
dele af 13. m[askin]g[evær]b[a]t[ail]~on] (mot.) under kommando
btl.-chefen
14. [kompa~ni af] 308. i[nfanter1)r{eiriment]
2. [kompagni af] 235. pi[oner]b[,i,]t[ail]l[on] (på cykle)
2 mellemstore ra,liostat10ner af :.!35. signalafdeling
4 tPl,•fonbygningshold (mot .) af :!3!>. i-ignalafdelin,z
l telt•fonbPtjeninf!shold (ruot.) af :!35. !'li~al.1fdi>li11~
l kirurgsrrnppe af sanitet.stjenesten \"N l 98. inf[ anteri] division
færgepersonale til færg"rne i Korsør
div[isionsJstabens snænere stab l
•1
h k ·k
•J'"'
I kun t1ls uttet mare te ·ms .
_,Jv. p1.[ oner )b[ a )t[ a1'l]I[ ons ] s tab

ar

Opgat-e: Oberstløjtnant Schultz sejler med lin.ieskibet "Schle.swig-Holstein",
damperen .,Campinas" og damrwren "Cordoba'' fra Kiel til Korsør
w1der be:ik\·ttelse af su:<tri1i"lkr.l'fter.
Den bt>sætt~r garnisonen i ::;Jage!~ og danner hurtigt et brohoved for
de senere efterfølgende !'!tyrker af dinsiunen.
Dele af 235. signalafJelin~ under lll'skytteh!e af en infanteriskytte•
deling af :l08. i[nfanteri]r[,•giment) støder frem mod Kalundborg for at
besætte den danske stor.iender der.
3.) OJ.>er,t Bucb aftMing:

Chef:

Oherst Buck, chef for 305. i[nfanteri]r[t>iriment)

J

(

Dl'liagende .~tyrker:
III . [hataillon af] 305. i[nfanuri]r{t>l,?inwnt] (på eykle)
3. (kompa~ni af] 13. mfal\kinMe\·ær]h[a]t!1ul]qon) (mot.)
14. [kompa~ni af'] 305. 1[nfanteri}r{t>~iment]
n ·klist -f'skadron :!35
1: [kompa~rni af] 235. pi[nnn]hfa]tf ail]ijon] (på cykle)
2 mdlem!'lt nre ra,lio"ltatiorwr af :.!:J5. ~,!,!nalaf,l1•ling
fæ rgeper..<u11.ile til bPtJ•·niniz af •le ,hui:o ke f:t:rger.
0pgare : Fremst1"1 ~ennem F11llltPr 01,? nn~r ~w11let n•d Vortlingborg for at
danne et hruhuvf'd nord for ,·,mlingborg for de senere efterfolgende
stnker af di\'ision,•n.
Ei kum1w1q11i fald.d:rrrm.1j,,.g,.,e havdt> or,lre til at sprin~" ned ved )laa•
ne,io kl. 6.15 oir !'IJkre br,Jt'rne for oli,•l'!lt Buek!'I fremrykkende afdeling.
4 . ) K,,ptajn Ka,dns afdeling:

Chef :

Kaptajn Kanzler, <"hef for i . [kompaiz111 af] 3:!6. 1[nfanteri]rfPgiment)

Delia<F71de 11t11rh:r:
i. [k,i rnp11.1?ni af) :t!ti i[nf11.nt••ri]rf ••1?irn••nt]
I !ill" rad111~tation af :.!:J.",. •ii:nal,1 f,l,·lm1i?
Op']'lt~ . Ka nzh·N afd,•1 111 1.? ~f'JIPT nw,l :! m [in,• Jh.iilt> ,11( krti,r!-lrnarinen~ toqwdobåd ..1·111us rnn l\.>\·em" fra K,t'I td ~ yl .. ,r,z (på F _n 1) " Il t1ltvinj!er sig
landl!aJ11?. b,•!'1.il' ttt!r h,H·,wn 1111der l,,•,-knt"L-w af kri~ marinens skibe
oJ,? forsv·1rf'r ,1,·n mod ,•\·,•ntu,·lle ,llll!r,:b.
Dt>n 1,.,,.J11~la•).?J,?er dt> ,ler lic).?•·n,l,. ,Lrn,1ke f:nger vt'tl hjælp af færge•
pe~n.,!..r Oll fnrh in,lrer, at n111!t't ~k1h lob.-r ud, ~mt at daruikerne
._,d"Ja•i.:i; .. r kn!r-i• og h.rnd,·l•n-igtige irnla-g.
5.) Forst[arkede] i11i[anleri]-,,,g(i111t•11t] .J:!6 :

Chef:
Oberst \'Oll Bt.>,;.,;el, l'hef for :J:!ti. 1[nfantt'r1]r(,·i;1rne11t]
DeltagPnde styrker:
326. 1[nfa.ntni]rf,•ginwnt)
3. [kompagni af] :!:\5. pi[t'inn]hfa]tfail]l[on]
I II [hata1llon af ) :,! :15 .•1[rtill,·r1 jr[•· ~i nwntj
Dele af l3. mf a.;akrn]g!e\·a•r]hfa]t f.1il]l[on] (mut .)
lille motorvogn5kolonne till111rt.'rllle l. lkompagni afJ :.!:J:). [pionerbataillon).
Opgare: 3::?6. forst[tt•rkede] mf[ant eri] rt'!![iment] tra11.;aporteres ad su,·ejen med
damperne "Lcuna .. , . Buenos ..\ires" og .. Er;trerios" fra Kiel til Korsør
den 9.4..l0 for der at hli\·e sat md i frem ;;todet mod Kubenh :1\·n~

• I

-736.)

a)
b)
c)

d)

~ 91.'r'Uft styrker af dit-i.tionen (henved en forst(ærket] reg(irnent-,]gruppe og
etappetjenesten) havde ordre til at sejle over fra \\"arnemiinde til Gedser for
derfra at blive fort .idere i retning af Vordingborg.
Operatianen.1 tyngdepunkt rar freirutødet fra Kors.ør i retning mod København.
Der mdtu regnes med fjendtlige /arsrnrs/oranstaUn inger.

Der var følgende muligheder:
Fjendtligt angreb på de lanruatte enkelt~upper for at o<lelæg_ge dis.se.
Fjendtlig modstand mod 1,·ore fremtrængende styrker ,·est for Slagel.Je, mellem
Slaizel.se og Ro kilde, på Falster og ved broerne vt>d Vordinizborg.
~fodstand i land.stillingen Roskilde-Tune-Mosede (..Tune!!t 1llinizen" ).
Endelig forsvar på den ,.gamle landfront·' nordvest og ,·~t for København i en
omtrentlig linie Taarbæk-Buddi.nge- Rødovre-Avedøre.

li.) Platief'U for ~atianen, gennemfMe!M:
Det var dit-i3ioneru plan efter heldigt gennem!OTt landµng i Korsør og
efter dannelsen af brohow·det ved Vordingborg at gore frPm.stod mod .,Tunestillingen" med de i Vordinborg land.satte :1tyrker over Koge og med Korser-styrkerne
(tyngdepW1kt!) over Ringsted. Herfra skulle de forenede styrker derefter under
luftvåbnets medv-irkning izennembryde "Tunestillingen·· for sluttelig at erobre
hove<L!taden København. Såfremt aktionen i Vordingborg mislykkedes, var det
planen først med styrkerne fra Korsør alene at gøre fremstød i retning af ROdktlde
under sikring af flankerne.
For dette tilfa•lde ,,.ar det stillet den XXXI hojere kommando t[il] s(ærlig]
a[n1,·endel.se] i ud.sigt. at en yderligere reiz(iments] gruppe af en inf[anterid]ivision,
som den 9.-!. var undervejs gennem Storehælt med ,iøtraruport til ~orize, ville blive
dirigeret til Korsør Ofl stillet under 198. inf[anteri]division.s kommando til støtte
\'ed fremstødet mod København.

B. Operationen, for-lob:
Søtransporten henhold.s\-is færgetraruporten a( de enkelte styrkegrupper forløb
gennemizående planmæssigt. Di1,-isionen.s snævrere stab befandt sig ombord på linieskibet "Schleswig-Holstein'', hvis kommandant samtidig \·ar chef for sotransportgruppe.n
Korsør-~J·borg. Den 8.-UO fandt der ombord på linieskibet atter en konference :1ted
med chefen forsetransportgruppen i overværelse a( cheferne for styrkegrupperne Kor.!Br
og ~yborg. Her fastsattes enkelthederne for en understøttelse af landgangsstyrkerne
ved krigsm&rinens hjælp.
Llnieskibet "Schleswig-Rolsteir•• løb den 9. 4. 40 kl. ca. 3,00 ( IO sømil syd for
Korsør) på grund på Vengeance-irrundl!ll. End,,.;dere ble1,• en slæbedamper a( setran.aportgruppe.n om aftenen påsejlet af et ukendt fartøj o~ sank. Slæbedamperens besætning - et kommando af krigsmarinen - blev for størstepartens ,,-edJcommende bjerget
af krigsmarinens egne :1kibe, e.n Wle del blev optaget af en danAk torpedobåd, uden at
danskerne bemærkede noget mistænkeluzt.
Tran:1portdampeme og krigsmarinens enige skibe fortsatte efter ordre fra søtransportgruppens kommandant deres fart i retning af Korsor, idet man ved landizangen
gav afkald på den artiUeriunderstøttelse. som v.u forheredt af .. Schleswig-Holstein".
Da det ikke var til at overse, hvornår linie.skibet kunne sejle videre, izik divisionens snævrere -;tab fra borde over på et af krigsmarinens småfartojer og fortsatte med
dette farten mod Korsør.
På grund .1f de indtrådte hindrin_!Zer Ofl van.skelighederne \·ed at løbe ind i havnen
i Korsør forsinkedes Korsør-styrkernes lan,li<ang ca. en halv time.
Hen,ul kl. 6,00. efter at krigsmarineru for Korsør destinerede skibe i forvejen havde
foretaget de nødvendige sikringer i havnen, lagde tran.sportdamperne "Campioas" og
,.Cordoba·" til i Korsør havn. Samtidig ankom krigsmarinens fartøj med 198. inf[anteri]
di.,,;sions snævrere stab.
Sammen med .,oberstlojtn.int Schultz' a(deling"s første :1tyrke~ satte di\·i.sionschefen foden på daruk _li?I'und i Korsør.
Enkelthi>derne i de -! deltai,zende styrkegruppers gennemførelse .1f aktionen fremgår a( grup~hefemes YedJagte rapporter.
.
,
Efter opstillingen af di\"lsionens radrnstation inJlob de første meldinger om
"major Gleins afdeling•'s heldigt gennemførte landgang i København, .,oberst Buclcs
afdeling":! landgang i Gedser og "kaptajn Kanzlers afdeling"s _lan,~gang. i "S'~horg.
)Ieldingen om den planmæ::!Sifle landgang alle -! steder ble1,· pr. radio v1dereg1vet til den
XXXI højere kommando t[il] :!(ærliiz] a{m·c>ndelse].
Kl. i.-50 meldte oberst Bucks afdeling, at den havde fået dannet broho,.·edet
ved Vordingborg.
Kl. i,-l-5 modtages i Kol"S01' gennem et af krigsmarinens skibe radiomelding om,
at den danske regering havde givet ordre til, at den danske hær ikke måtte yde modstand mod den tylke værnemagt.

-74Kl. 8,00 fulgte di\'isionschefen med sin nærmest~ stab i automobil efter Scbultz'
afdelings mot(ori~erede] J,?'l'Up~r og cyklistJ,?'l'upp••rnt', der var ilet forud. til den danske
garnison i Slagelse OJt ankom der kl. 8.15. L' rniddt>lhart eftn aP komst,·n ~kri1f te1le d1v[ ision.~ Jrh[ eft•n] frnntPn af d,•n dt>r op,: till,•,lP lrntaillun af 5. rf••,z11111•11tJ .1f. og 1h•r u1ln•ksl~ les ,·1•11 "b bl'lii?e hil,;ener 111t•ll.-m di,·[ is ions ]d1[ ,,f"n] og 1len , lanskt' .- hef.
Kl. 8,.J.j fik chefen for den 13. mot[orisn"Je] rn[askin]~'{enn-]b[a]t (.1il]l(o11],
major ~fic halke, ordre til at rykke frem til Rrn;;sted for at fon.•ta!?e en fredelig besættel-w af den dernrrende iramison.
Kl. 9,30 ankom d1vfision:-i]stahPn til Ru1J?'-ted . Di,·ision.-,eh,•fen hil.,ite på garni:.on.~kornmanrlanten samt på b,·tms horli!rnester.
Kl . 10,00 fik chefen for 13. mot {or1s1•rede] m[11skin]g(ern•r-Jh[a)t[ai]l[lun] ordre
til som na•:! te mål at ~••ruw mfore en freddi~ hes,Ptt1•lse af garni:-urwn i P.o:-ktlJe. Et
kornpa~ni af 1:t mot[on.serede] m[askin]g[ev:l•r]b(a]t(ai]l[lon] tik ortlrP tal frt>dt>lig
besæt te Ise af H olhR•k.
Kl. 10.00 ankom di,;i.ionPns snænere stab samtidig med t:J. m11t(ori:1erede]
m[asktn]JZ(e q .> r]b[a]t[ai]l[lon) til Rosk11tle. !In h1l:1te 1il\·isionschefen på r••iz(1ments]cb( efen] for det iler ~armsonerede Janqke 4. r"I![ 1rnent ).
Kl. 12,00 forlod di\'isionPUS snævrere stab Roskildt:> lt•,lsaizet af en 111otorcykle:-1k~-ttP11f1lelinir af 13. mot[orisnede] m[askin]J.?[eva•r-Jh[a]t[ai]l[lon] undt•r kommar1lo af
h(a]t(ai]~lons]f' hefen for at kore til Kotm1havn.
Kl. l:! ,./.5 nåede denne afdeling byrns \"t'lltlige udkant utz korte JlPnnem byen
til Kastellet.
Kl . J.J.()I) anko m dt'n til Kastellet. hor dinsion~ht•fPn hilste på major Glein,
l'hcfen for I. [hataillo n af] 30.~. 1[nf11ntt>ri]r{t•l! 1ment], UJl nio<lt.o)Z dennes 1tlt'ldin,: om udforel~n af det hverv , der var overdraget ham.
Efter PO kort Hlko1Tu1t hi~n til den fol"l!t~ ,1•rkt>de1 I. [hataillon af] 30~. i[ nfantt>ri]rf t-izi ntf'llt] lt1•~a v di \'t:iionS(: h,•fon siJZ til J.t>t tyske gesan,ltskab o,z opto)Z forbinde Lien
nlt'd c-hefon for 1ZPnerah!tabe11 for dt>n XXXI hoJere ko1111111uiJo t{il] :!{a•rlig] a{nvendl"l11e],
der \'ar t1L-1tede der. samt nwd ,len t~·!lkt> llt'sandt.
Divisiorustaben l*.gav :1i~ derpå til sit di,·[isioru]:!tabsharter, hotel Phonix.
Om eftermiddagen indlob der ordre fra den XXXI bojere kommando t(JJ s[ærlig]
a[nvendeh!e) om, at ugså Bornholm ifolge Forerens bestemmelse skulle besættes den
10.4. Divisiont>n udvalgte til dl'tl.Ile opga\'e II. [bataillon af] 305. i[nfantPri]r(egiment].
Samtidig ind,, holdt ordren fra d"n XXXI hojere kommando t[il] :(a-rlig] a[nvendeL~e]
planer over dPn fordobige ordning a.f besa.>ttelsen af de danske oer.
Henad kl. li ,00 meddelte divisionen telefonisk til dt>n XXXI bojere kommando
t{il] s{ærlig] afnvendelse], at den for den 9.-1..lO stillede opgave var gennemført i alle
enkeltheder. Alle garnisoner på SJælland var besat af styrker af den 198. inf[anteri]·
di\-i.siov.
II. (hataillon af] 305. i[nfanteri]r(egirnent] blev den 10.4.40 kl. 6,00 med søtranaport bragt til Rnnne, hvor den landede uden uheld kl,. 16,JS og udforte sin opgave.
H e r m e d v a r I 9 8. i n f[ a n t e ri] d i v i s i o n s o p g a v e, den o ve r •
rumplende besættelse af de dan!lke oer Oll landets hoveds t a d K ø b e D h a 'i n a r s I u t t e t.
Roet~.

Cri>neralmajor.

.,
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Rapport
om Danmarks besættelse den 9. og IO. 4. 1940 og de derved indhøstede erfaringer.

A.) Otierbli.lc 01.,er operationen$ pla,uæggelse og forlsb.
Der ble, stilJet den højere kommando den opgave ved o,·errumpling at besæt te Danmark. Besætte)$en burde. såvidt det overhovedet var mulig, gennemføres fredeligt.
Eventuel modstand fra de danske militære styrkers side skulle brydes bens ynsløst.
I . Angående de til opganmes løsning underlagt.e tropper se bil[ag] I, endvidere fra
den 8.4. 58. res(en·e]inf[anteri)reg[iments] stab med den forst[ærkede] 209. res(erve]
inf[ an reri] bat[ ail]l[ on],
702. landskyttebat{ai]l[lon]
og forstærket grænsegendarmeri.

r

Til samarbejde var udkommanderet :
Stedfortr[ædende] X. gen[eral]k[omman]do
X. flyverbrigade
4. bombeeskadre
300. luftgaustab t[il] :!{ærlig] a(nvendelse]
marinegruppe ost.

II. Kommandoforhold :
Den hojere kommando var under forberedelsen og gennemførelsen af operationerne i Danmark underlagt gruppe X.XI.

III. OperatiO'T!eru mdl t·ar beherskelsm
af de operativt, taktisk og økonomisk vigtige punkter og o,·erfart.i.iteder i
Danmark, bælterne og Oresu.nd.
For operation ., Weseriibung'' var desuden den hurtige og ab,wlute beherskelse
af Jylland af afgere ode, meget stor betydning. Fly,;eplad.serne ved .\al borg
skulle fra \\"-dagen (9.-U0) være mellemlandingspladser på vejen til Xorge.
Det gjaldt derfor om '3å hurtigt som muligt at bryde igennem .mæningen ved
Viborg og derfra nå frem til ..\a!b,Jrg, Frederikshavn og Ska~en.
For at kunne beherske Sjæluind gjaldt det om først og fremmest at besætte K0benhavn og alle overfarts!teder til Sjælland \"ed o\·errumpli.ng og i forbindelse
med bombeenheder af luftvåbnet give den diplomatiske aktion fornødent eftertryk; derefter måtte den danske hær, his hoved;tyrke stod pi Sp~l.land, sættes
ud af spillet, og ,lerpå måtte Københ.a\·n besættes af slagkraftige st_y-rker.

a/ .1tyrk~ foretogeø i o,·ereruøtemmelse med deruie vurdering:
Med tyngdepunkt og næsten alle mobile styrker i

IV. OpstiUinyen

Jylland:
l i0. 111f[.rnter1}foi1:-!i,rnJ, deraf l forst(ærket] inf[anteri] reg(imen]t rued .1ut{omob1l] tr{a.nsport]gruppe,
11. sk[ytte] brigJade] ( mot( oriseret ]), mot[ oriserede] rekognosceringsstyrker;
alle disponible kamp,·11:me Oll pansrede rekn~noscnin;isvogne,
2 m( a.-ik in]gf e\· ærJ-bat[ iuJl[loner] (mot{ ornerede]),
1 bat[a1]~lon] luftlandetropper,
2 s,iære] batt[ejr{ier] (mot[ori.:iere<le])
:.? luft rn~ms -afdelinger (mot[ oriserede])
2 jernbarn,pan:l4>rtog.

Til S1ælland:
198. inf'fanteri]divfision]
( mot[ oriseret ]),
1 jembanepansertog.

for:1tærket

med

en

m[askin]~evær]bat{ai]l[lon)

-76 Su. store styrker som muligt :\attes ind :iamtidig, lynhurtigt og ~ nær :mm muligt
ved de operativt vigtige punkter:
Til \V-tid (kl. 5,15 tysk sommertid) Mev den sonderjyske ~rrænse åbnet i Mk
sin udstrækniniz og i tilslutning hertil omgående onrskrl'det i nordgående
retning af mot[ oriser,,de] st.,.itropper.
Samtidig landsattes fra sosiden:
)lindre styrker

K11benharn,
Gt'd.ser,
Kot'llor og
~yborJr
:.amt ved L11lebælt.'!broen ved lliddelfart ;
luftlandetropper kl. 6,00 på Masnedo syd for Vordingborg (faldskærmsjægere)
kl. i ,30 i Aalborg ( 1 deling faldsk,ermllja•gere, l lmt[ai]l[lon] nwd transportgruppe).
Kl. l l,00 besatte sostridskr.efter Esbjerg og Thyboron.
Både I iO. div[ision] og 11. sk[ytte]-brig[ade] blev sat ind pA gennembrydningen af snævrin~en •;ed Viborg . Gennembryrlni.ngen skulle ske så tidligt
som muligt på W-dagen.
Aalborg skulle nås med kampkraftige styrker på W-dagen, Frederikshavn
og Skagen så hurt igt som muligt derefter.
V. En h.oi·ed/on1dsæl11in.g for, at foretag"ndet skulle falde heldigt ud, var 01.-errumplin.gen. Den er, så vidt det kan overses, her lykkedes i militær henseende.
Lige så vigtig var den omhynelige /orberede/$e af den samlede operation, der skulle
gennemføres på een dag, samt af alle enkelte foretagender.
VI. Operali011en gennemførtes planmæssigt den 9.4 i o\'eren..~temmelse med operationsbefaling 3 af 21 .3 40 Hd samarbejde mellem alle \-a•rnemagtens tre våbenarter.
Dt>n mrnlstandsvilje , dt>r bf v i~ligt fandtes ho" den dan,-ke ri:>gning og militære
sty-rkn blev brudt.
\"OO den 01.-,erra..d. ende be11a.'ttelse af de vigtige punkter,
ved lufh·åbnets dt monstration,
\'00 den d iplomati:!ke aktion (se bt~ all) :!) og , ed Jen 01ebhkk..tige tilint~t gørelse af den spirende mOO!!tand .

B.) / ndtryk n/ hendena berrd.,kab:
Den dan... ke soldat var ikke situationen voksen t'f't ,•nt•llte i;tf'd .
Gan:ike nst ha\"de ga rnisonstrnpperne og tropp+>rne, dt>r nir indknirtert>t \'ed gr:t•n.-1en,
mo.ftagPt kampinstruktioner; dt>t viste 111od,-tandllfor~11g,•n" i :O:ond,•rjyll,md tydeligt. ,
H+>r stod te l iO. div[ision] og 11. sk[ytte ]-lmgfadt•] på mod :; tand ~)!l"Upper under ledelse 1
,if offir"rer og underofficerer , der i ha.-;t sojrte at nå frpm til \-i~rtiize punkter. afsnit oiz
•mæ\"Tinger i terrænet og holde dem.
Dn manl.!lede dog pii dansk s1dl', til trods for, at der , .l r j.!Pllllt'lllfort delvis mobilisering, i> t h n•rt IPd "L~"l> lll:P!-.•igt 1ITllndlag for at ,•t ahlne 11111[• •11 mod "t and . ,om f. ekll.
uJl,ygning af st 1llin gn ,
11.!Pla•~geli;e af !,roer.
rP koµno !'!"eriniz. :< ikring. ..darm., ystt•rn.
koncentrat ion af de talma•~-iijlt ikke ultt>tydel1ge ~tyrk.-r pil .J., ,,pnative og taktisk \"ij,!tige ,;teder.
Der manglede en besluti<o m ledel.1e. sum kunne l>tsJ1t•le uffie~n:rue ui,r den 1·11kelte soldat mPd sin vilje.
Overrumplingen, is1er ved bJa•lp af mot(ori:1"rPdt>] troppn. \"lrkedt> uv,•ralt lammende.
Blot de tyske officerers hen, ii,ninll til. at Jn kunne forn•ntt•s "n l'rkl.nin~ fra reizerin~en . itjor<lc clet i Tunder og YordinJ?horir, 2 sa•rl ig ,·igt i!ft' punkter. af rn"J deu ~idste
111,,.f:1ta11d:ivilje.
~lenn"skematerialet er godt .
Bevæbningen er ufuldkomn ,t'n .
.-\ mm unit ion fort•fandtes i pufald"nde ma•ui,rdt>r.
Den danske fursvarsen1e.'I morahtke Oll rnat,•rit>lle h,·t vcl11i111,!:1l11:1IH•d n v"J siden af
krigsu rnnt ht•dPn r"sultatet af den demokratisk pacifisti;k,• :1tatsledelse, tin har unJerlll'&Vet enh\·er forsvarsvilje.
Dewie fors,·arsvilje vil imidlt>rtid nu leve op oi,r under offkt·rskorpset:1 !t•delst> antageligt hurtigt og effdcti\-t O!lell. Dt>n milita•re lt.Jelse vil bt>n~1te rt>~erinllens nederlag,
s,·aght>d og hja>lpPIUl\hed ti) at gennemtvinl,!e de forno.fnf' krav om t'O h.nreform.
Den stigende oppo,iition mod re~erin~en ,·il drive aUe de -'!kufied;, font o~ fl't'mmt>st
ungdommen, ind under dt>n militært' 1.-<lt>lse. . ..

C.) Erfarinl}~-

[. Operationens /orheredef,.je.
a) Hvervet stillede en del af de dermed bt>:,kæft igede fo ran nye og hidtil enestående opgaver. Xyt var samarbejdet mellem værnemagtens 3 våbenarter i

dette omfang.

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

Der var \·ed forberedelsen og gennemfordsen fare for, at flere sideløbende gik
ind på løsningen af de samme opgaver. Denne ri.:iiko var det kun muligt at
mindske og fjerne ved den skarpeste opmærksomhed og hyppige konferencer.
Den bekendte fejl hos \·ærnemagtens enkelte \·åbenarter, at de kun betragti>r
opgaverne udfra deres eget standpunkt, altså ensidigt, uden at tage overensstemmelsen med .situationen i dens helhed og de andre våbenarters intere3Ser
med i betragtning. må modarbejdes i højere grad end hidtil. Denne fejl li!lger
ikke hos officererne i de nederste og mellemste tjenestegrader, men ho\-e<l.'!agelig på noj?le højere steder.
Xy var endvidere omfanget af operationen, der ~kulle gennemføres i eet ~træk
under samtidig snæver begrænsning af midlerne, f. eks. tonnagen. pionerstyrkerne, artilleriet og tilførslerne.
~y var på den ene side kravet om en .,fredelig besættelse·', og på den anden
side udarbejdelsen af strenge kampinst~ktioner, som ikke indskrænker chefernes initiativ.
Den givne muli.izhed for det -næ'•Teste pe,1,mli,ge samarbejde med .ilk de talri~ medvirkende kontorer unde.r OK W, hærens, lu~våbnetB og marinenl!
øverstkommanderende i Berlin rnr en af forud.sætningerne for et heldigt udfald .
Ved lignende opga\·er tilrådes samme fremgangsmåde.
Den snæVTe begrænsning af meda.rbejderlcredsen har stået sin prøve, værdien
og nødvendigheden af slørin91/orhoM.JTe9/ø bekræftedes påny. (l'dJeveringen
af øvelsesgrundlag, fordelingen af åbne og hemmelige vildledende ordrer
.o. s. v.).
)faterialet om Danmark Oll de rfan,;ke m1litær.st~·rker 1·ar velan1·endt>ligt. Det
måtte dog suppleres i enkeltheder . Her stod det snæne samarbejde med kontr~piona_gen :.1amt ud.sf'ndelsen af enkelte ,Jffirerer i civil til st~ilig rekognoscenng ~1n prøve.
Særlig værdifuldt var det materiale, som luft.attacheen ved det tyske l!esandtskab i Københani. oberst Petersen. havde frem.skaffet.
Etablerinizen af et .illmarbeJde mellem hær, luftvåben og marine 1,•ar garuke
vist mulig for dPn højere kommando, men det \·ar nH'get om,;tændelijrt at sikre
det. Den liere 11anJle udbedte. men desværre stadJg næ~ede tilkommandering
af en forbindelsesofficer fra henhol<is\;s luftvåbnet og marinen nlle have forbind.ret mange ,1Znidnmger.
Da i>ndeltll på W -:-'.I da.Ile forb111del-,,,sofficern meldte sig. vi!4te letti>lsen
arbejdet sig tydeligt.
For~l!dende. ,uhe1der til ,nkrut)Z .1f forplejuiniz og beklædning :re bil[ag] 3.
Forberedelsestiden udnyttedeS ttl udda11nel.se af tropperne til den forel!tående
opgave. Ordrerne herom blev uds~ndt i tilgloret form. Særlig udmærket 1,-i,ste
den hurtige tilkommandering af automobiltraruportafdelingen til den l iO.
div(is1on] sig at ,·ære. Det er nødvendigt, at netop infanteriet får lejli,1Zhed til
om.skoling fra t til to km b~tiizhed i timen Ofl de nodvendige marchstnPk·
run~er.
[dlevt!ringen af de for aktionen n,xh-endige kort ble1,· forb1lle<lligt t ilrettelagt
af kortkontoret for X. v[ærne] k[re,i➔]. Hemmeligholdelsen af foretagendet.
gom fo1"3t tilloJ udlHering .if de pal.:ke<ie kort 3 dage før Weserdagen, nød·
\·endigJZjorde en ompakning af knrtene til de enkelte afdelinger i små pakker.
~lv dette ualmindeligt ornfangsriize Mbejde påtog X. kortkontor sig frivilliict
og tilendebragte det veti utrætteligt arbejde. Principiel t1!.ttttelæfl,1Ielae .1f
kortadministrationen og kortudle\-enD!!Pn efte.r diaøe syrupun.kter foresli.•.

i) Ind.køb af midler mod søsyge gennem hæren vanskeli_llgør hemmeligholdelsen.
Cdvej: Indkøb gennem marinemyndigheder.
k) Tolke blev først i sidste øjeblik tilsluttet styrkerne. Denne forholdsregel ha.r
vist sig udmærket.
I) Ved siden af de taktiske forberedelser måtte der af alle :1tyrker, specielt af de
nyopstillede (sammenlign B.~a.) løses omf.ittende organisatoriske opgaver.
Vidtgående supplering af personel og materiel var nødvendig ved alle stabe og
afdeli oger. Også di&ie opga\-er !agtes takket være støtten fra alle hærens overkommandos kontorer, spttielt den øverstkommanderende for erstatningsreserven og personalekontoret; den betød dog i forberedelsestiden en stærk
bela.stning og truede hemmeligholdelsen, da - medarbejderkredsen naturnødvendig1i :1tadi~ ud\;dedes.

-78Il. Cnder operationens ge11nem/orelse.
a

l. Kommandos-porgsmdl.
a) Veda lle befal inger forudsattes - l'fter izammc1 1..ommandoerlaring - principielt normal reaktion hoe fJendeu. til trods for den danske hærs bekendte
underlegenhed. Der indtrådte derfor intt't ~tt>ds overra:ikende situationer.
Danskern e opgav onralt hurt igt at kæmpe. l'tv1vlso rnt ville selv hård nakket mod stand hurtigt b1n·e været brudt ; rnr egen owrlt>j!enhed ,·ar altid
sikret på alle vit-rtige punkter; de lede nde uffieerer n·gnede med de mulige
fjendt lige forsvarsforanstaltnin~er o~ hanic forlwre<lt de nødvendige modforhol&regler.
b) Indsatsen af panBeretyrker og pausen·ogne var af afgørende betydning.
De slog i !ørøte række den på 6 øteder spirende modstand ned, uden at det
blev nodvendigt at indsætte artilleri.
r) Hvis danskerne planma'søigt havde udelagt broerne, havde de forhåndenværende pi[oncrJE'tyrker hverken virret til&tra•kkel ige til at foretaize eeh·
Je simplt>ste 1st~ml~ttd~rbejder eller til at etablere fa•rgeforbindelse.
For at forhindre o<lelænelsen af Je vi~t i~ste og mest truede overgange i
nærht•den af græruen blev der allerede fur W -tid sendt mind.ri' :ipec1alstyrker (.,Lahuaen"") frem til di:111e on.·rgange med ordre til at hind.re odelæ~gt>l11e .
..\ng(åencleJ indsat.;en af (aldskærmajægere ae g) .
d) Ledelsen var klar over. at den på iaund af op1•ratione11s <>mfang OJl ,Jt•t
planlagt~ tcmpn kun kuruw u,ll!teiie sme ordrer pr . ractio .
..\nrno<lninJlen om udrustning med det nocln•ud i!.!e langtrækkt>nde radioudstyr hlev opfyldt mPd påsk,1nn"l11t>t1\".f'rriii:t forst.ielse. Dette har betalt ~il{.
Rad10furhi111 lt>lserne, s1wcielt til ~ja•lland, , ar upå klagt>lige.
L'dru!ltningen med tPlefonmateriel havde ikke va.•ret til.stl"lf'kkelig, såfremt
.Jet ,ar konmwt trl L<torr" kampe. tiller h,·is man 1kkf' hanlP kunnf't betjf'ne
stg af det rbnKke .• t.1tstelefonnet.
.
D.i dt>t <lan:<ke t••lt•fo11 pn,,,111111,• n ... ~r,•11 g,·11,·rt•lt •>L!"å ralt,• t Y"k . lyk kPde.s det
lit sikre alle on.J.PdP tf'lt>fonf,,rbir11ll'l~r rettul iizt, ,•fterhånden som opera•
t1onen ~krt•d frem .
t>) .\f afizorende. hetydniniz for den ujel,likkdi!le udnyttelse af ~errejylland
for lu1h·åbnet ~amt for dPn hurtiize )lruppt•rmJl af alle styrker til forsvar
mod cn!ntu,•lle " ngelske angreb ,·ar •len 11jt>hlikkt>lige ov••rt.age!Re a( ,le
danske baner .
..\llert'dt> den 9.4 hlev de furste tran!!purter fort igeru1t>m nordpå til ..\allmrg
ug Randers. Ttlforslerne til luftnibnt>t i .\alborg var dermed sikret.
Den Il .-1 \"ar na'!!ten all(> kami:,stJTkn nor<l for lmien Kolding- F..ihJt'rg
udladet eUer I fa•rd mt><l at hlfre uJladet.
Denne orszanisatoriakf' pr:rstat ion .i.( dt>n l>Pf'J. ul<l rna•,z I ljl"OI'] tran.'1portk , >m•

m1~r fortjener 3nPrki-n<iel3e.
f) Til cfa,kning af frt> mstod.t>t nord på mod :--nnderb or2 . til -;pinrinl! .i.f izra•nsen
og h••:-a•tteli;e af :"-onrlerj y 111111,I in<ls.i tt,•s den 9 .4 n m morg,•1wn rt•S•'t\"t>styrker .if den ste ,lf,Jrt r; :Pdt'n ,l,. ] X. !!♦'Il[ n ,11 Jkfom man do ].
:S.rn1a rbf'J d••t med X g,•n[ ••ral ]k[ 1111 11 11 .rn ]do . :-,>ru \'l;c t,• lllt' /!l" ll u nud t• kommen hed. ug forHt,i,•I~. ,·ar udm:t' rkf't s.hel n<l rndsats,•n som i forl,credt>lses tiden .
g) Ved indsah,eu af luftnihnt?ts styrkt•r hanlt> man spt>1•1elt opmærksomheden
henw11.Jt pii.. at overrum p lin gen på jordi:n ikke måtte uds:t•tt•'S for at
mislykk•·~ . fordi luftdh11Pts enhedt>r og t1fdeli11ger lile\· sat for t idl11!t md.
Ful~en,1e kronolo1nske orde n lwnrdn•dt>s efter aftale med X . flyv"rliril!ade:
Til K,1b t' nhavn l t ime t•fter W ud,
ved \'ord1ngh"r~ 4:; mmuttn "iter W-tid,
\"ed .\.ilborg :! tmwr t>ft.'r \\" tid.
R,,kog1wsceringsfly\·<'re måtte f,,rst overfly\·e i,!ra.' nsen :1u rn iu uttPr efter
\\" -tid . -t. [kompagni af] l. fal ,iska.•rmsj .l'l!t'rrt'1:-rfi111e11tJ har opf: !<it sin
opgave wd A.i.lhorJ?. på ~fa.~ne<lo landede ilet ::!O m.inuttPr for &>nt.
Luftlandingen forlob pl,rnnHt'Ssiirt og u,len tab for Ill. [hata11lo11 af] 159.
[regiment].:?. [gruppo] H[eiukel][af] IO.(ei.ka1lnlle] hragte i god tid udmærkPde ttkogno,;cermirsrt>sultater.
h) Det lykkedes ikke at dpærre ~rænsen uwlle m Danmark og Sveri,.re.
Til tro,ls for gt>nt.agne anmodninger var det ikke muli,zt at få ~ nwget som
blot en lille håd fra kri~smarinen , som kunne forh indre fa•r).!i>rne mellem
Kubenhavn og )lalmo eller Helsingu,r og Hålllinghor~ i ut loht> ud. eller
:10m i det hele taget pil en ,•lier anden måde ku1 w e overd~e trafikken pil
Oresund. Som følge heraf lykkedes det endnu så i;ent som den 9.4 t1dhgt
om morgenen for nogle særlig ..·igtige agenter, der skulle have været arre11teret, at undølippe til t- \·erige.

•

i) De talrige fejl i rle udarbejdede opråb og fiyvehlade og .-len sprogligt dårlige
oversættel.se, en hlandiD,ll af norsk og dansk,
.;vækkede virkningPn 3tærkt, de latterlig,irjorde den tyske \·;ernemairt niz
den o\·erstkommanderende.
·
Det er na<hendigt at 3ik.re en fejlfri oversættelse af den :ilags vigtige fiyvehlade og opslag.
Endnu den d.1~ i daiz udnyttt>r den da11:1ke pre,ise dis.,;e dårligt 11ver~atte liyve•
blade og opråb til ma.skeret kritik.
2. Deltagende <tyrker.
a) De widerlagU! ;ityrker og chefer var mig ikke bekendt. Ho\·edstyrken,
liO. div[ision], 1g.q_ div[ision], 11. ttkyttehrig{ade], -!O. p(an]s(er]afil[eling],
431. m(eddelelsesafdeling], p(anJs{er] togene og den 7:.!9. sv[ære]art{illeri]
afd[eling] var nyopst1U10ger, der for en del endnu ikke bai.·de haft lt>jli~be<l
til 0...-elser i større formationer.
Alle 3tyrker hlll" tagi>t fornuftigt 011: med der rette gåpåmod på de ,tdl~le up·
ga...-er og l08t dem.
Holdning og marchdisciplin bar været god.
b) Betydelige mangler i organisation og be...-æbniog, .sammenlign hil[ ag] I.
c) Det \·ar godt, at .lfJ. p{anMer.Ja/d[eling] i modBætniog til d.en oprindelige
plan alligevel blev udrust.et med nogle panserautomobiler I I. Kun digse
var i st.and til at tage kampen op med det tlanake panaerYærn (:.! cm).
Kompagnicbefeng panserautomobil fik 6 træffere af panaerværnssk~K u.n den forstærkede pansring ydooe beskyttelse mod gennemskydmnp:.
Der var ingen mulighed for at slæbe de ~skadigede p(an]s{erkorewjer]
bort og få dem repareret.
Selvstændi~ p{an]s(er]afd]el~r], der kæmper !!predt i terrænet til ,rurtte
for inf[anter1et), bebo,e.r for her enkelt stø-igruppe mindst l påhængs·
rngn og l værkstedsYogn hver.
3. T ilf9r~fe-r og /orjynin.ger.

og mundering.
Den forstående :itotte, som den øverstkommanderende for erst.3.tningsreser•
ven ydede alle styrker ved suppleringen af de i henhold til m[wid erings)n[ormen) manglende våben og mtlllderingsgenstande, hævede styrkernes
kampkraft og tillid nesentligt og anerkendtes med taknemlighed fra alle
sider.
b) Forplejning og bi!klædning, se bil[ag] 3.
c) ~anikt.n'a!Mn.
Hvia der må. regnes med skibstab, så er det absolut nødvendigt, at der til
forsyning af de skibbrudne med t'rellldynethed ;it illes korps- eller arme38nitetsenheder med beklædningsdepoter til disp08ition.
lndgætt~ ikke i en ind.skibaningsba\-n, de&! for at undgå unødig ophobning
og dela for navnlig at undgå en uheldig virkning på moralen blandt de
styrker, der skal indskibes (Frederikshavn).
a) Be,:æbning

-t. A,agåe,vk :«Jmarbej~ og /orb111~,1e med de da11.1ke militære 1tyrlcer og de da,uke
m!f11di9/reder tamt den da11.1ke be/ulk,111"1:J 111a.1LJL ,ng er ~jort indizående rede i
den h01ere kommandos stemnin~beretninger k A.O. nr. :J-t, -lO g. Kdos . .J.f
11 '-! !O o~ le nr. 14:3 •40 ii:eh. af :?i.4.40.

Her :<l.:al gfres ralg~nde resume:

•

Det danske folk og den danske bær blev overrumplet. Det tyske tempo tog
•.-ejret fra dem. Befolkningen forholdt sig i begyndelsen loyal i enhver heo.øeende;
den danske hær, specielt offiet"reme, var nedslåede; åbent fjendskab var Pil
undtagelse.
Holdning som helhed udtalt værdig.
Efterhånden ,1?år situationen op for dsMkerne. Endnu dj"'lles de danske atatsmj-ndigheder, politiet og ha.neme loyale, dog er der til.syneladende ved at
vågne en •;is modstands\·ilje hoø hæren og de intellektuelle.
De militære forbandli~ er hidtil forløbet korrekt. Den danske hær. der føler,
at den s\·igtede den 9.-l, 1.-il izennemføre en ~form. G€neralløjtnant Prior, den
danake armes øverstkommanderendes t4nker og pl&ner tager sigte på at indføre en tjenestetid på eet år. Et forslag herom kan i de nærmeste dage ventes
fra daruk side.
En hærreform under kri~n, Jer 3tyrker Danmarks fors\·arskraft, er absolut
uønåket og må forhindres.

-ouHemmrligt!1)
DienÅlfit<'lle F.P. nr. l i632 .

C'HEFF.X FOR H :ERARKT\'ERXF.~
BEJ-TLDll:EGTIGEI>E HOS DE.X
on.:R~THEF..\LEXl1E (H"EH l>E TYSK"E
TROPPER I DA~O1ARK.

.
12. augu11I 19#0.

Referat af en samtal" den 8. 8. 40 mellem overbærarkinåd G o e ø ~ generalmajor
Hi m er, der indtil 31. 5. 40 nr chef for generalstaben nd den XXXI.
højere kommando.
l'11der denne sa mt alt> gav generalmajor H 1 m er undertegnede sådanne indblik i
forhn1•dPbl·ll og Jll.'nllernfnrel--en af aktionen m od Danmark dl'll 9. april 1940, som ikke
foretin dt's 1 krigsclagl,ogen eller krigi-a kti>me. De er im1dlHtid af så stor psykologisk betydning for dt'n senne affat!f•lst> af kr igens historie, at de skal fastholdes i det følgende.
Generalmajor Hi m er var for krigiaudbrudet t~-sk militærattache i Warszawa og
oplevede de forste tyske luftan~eh på Warszawas militære mul. Han ble,· sammen med
den restnende del af det tyske gesandtskub den 2.9. om efterm. tran sportert>t bort fra
Warsznwa O/! efter en 30 timer !ung jernbannejse over Bialystok, Grudno, LandnLrov
(\·c•st for \'ilm1) til Ku,·11 0 urh-ist. Yed dt'nne lt·jligfa•d gjorile han sig bekmdt med hele
Jemharwtrafikken på ho\·ed!-tra·knin1,?e11 Wnrszawa-Yilna. og hovedparten af trafikken
pi:i strn•kni11gen Surnlki - Grodn o i retning mod Warszawa siinl som den polske baneog bro!Jl'vogtning. Sine iagttage 1ser meldte han derefter fra Kovno til Berlin.
,
Under det polske felttog var den daværende oberst i.G. Hi m er stabschef i K au pis c h's korp!I {græruebeskyttelseM fimits kommnnd o I). som rensede den nordlige korridor,
opretted(• forLmd t'lse mNl Lriga cl t' n i Danzig og erol,rede Gdynia og Hela.
I vinteren 19:l9-40 var K au pi:-e·h -korpst>t , som i mt•llemtidt>n ha,·de fået betel!nelsen
hojt>re kommando XXXI, indsat i afsnittet Ostrolenka-Pultusk-Modlin-PlockOrtel.shurc.
De~1 2. 3. 40 blev <·Lefe n for ~eneral.stuhen, generalmajor Hi m er, telefonisk gennem
operatio11!-ufdeli11gt>11 i htl'T('lli' gen cralst.ub (oberstlujtnant i.G. H e u sin ger) kaldt til eu
kouft•rcnce den 5. 3. 40 i Brrlin og dn gennPm general af infanteril't v. Fa I k en horst
{gruppe XXI) in ch ·iet i den p11t.ln1kte geruiemforelse af en aktion mod Danmark.
Om opn11tionen ville 1,,lin gennl.' rufort, og i bckndti>nde fold til h\·ilket tidspunl..-t, var
et ilhe nt spnrg.smål. F urLen·delsenw Lt>rtil måtte imidlertid gennemfures omgående med
atorstt• hurt ighed. F oru ]sa•tni ngen fur suc·res var strengest~ hemmel11:::huldPlse.
Dt•n 5. :l. 40 anko m o~,-å komma11dant€n for den h11jere kornmaudu XXXI, general af
flyn·rtropperne K au p Is r h til Berli11 og Lit•\ strab eftt'r sin ankomst gennem general
H i m er underrettet om de foreståt>ude forberedelser.
Da den h(ljerc kommando XXXI i Ort-elsburg skulle erstattes af den nyoprettede
h11jPrc• k omma nr]o
blr\· la og t'll del af stabrn tilbage. for at den nye højere komlllfl!ldo XXX\' kwuit' hli\ e op!>till et.
Som ny Ja ble, major i.G. ~I ar her forflyttet til den hojere kommando XXXI.
men kunrw dog forst den 10. 3. ankomme til Berlin. Til forarbejdt•rne inddroges efterhånden
Q (ritmes t" r '"· W it z I e ben). le (11rnjor ,·.H e yde b reck), 0 1 (kaptajn Trommer),
l\'a (onriuti-'udant dr . F i I it z), senere W.u .G. og 0 2 •
Dt· ll onige stab af den bnjerP ko mmando XXXI ,·ar efter befali ng den i. 3. sat i
march sammen med hon•dstyrhu. dn marc herede fra Ortt·l~burg til Hamborg. Som følge
af stærk t snefald og fulchta •ncl ig tilsm·ede \·rjr ble\· marchl·n va•,-.r utl ig fprsinkt>t. især i
I 1:<tp reussc·n. ,·pc] t,Hrl'. a ll /!l'L onr \\'ei c bsel (fa·r~e n•d Klipptl b ulk) og I PummPrn.
Kr "ds"n af de ,>ffi eerer, der riodn ndi,z\;S måtte intlvies i den und ••r forberedel~,.
,·ærendP aktivn, ble\' efterhånrli>n sta ,]1g ~tnrri>; -,å mi>get ,!Psto \·ari.~k,•ligert> ble,· hPmmelig h.-,frl elsen ; hver offi cer lole\' forpl igt"t dertil \'ed h.ind:,lag. B•·faling"rne og lw::-temmelserne
måtte kun bearbejdes af officerer, af hYilkt> een overtog "kri\·e m.iskinearbt>j f... rne og kurert•ks pedit ionen.
I bPgyndel.,en stod kun to små ,·ærelser i OK\\', afd. L's bygniniz i Berlin, Bendler~t ras.-.e, til råclighed, indtil staben fik gennemfort tildeling af yrlerlwne rum. Der måtte
arl,t?jdes under de sn.i~\,e~t mulige pladsforhold med de enkli>ste midler uden nogen som
bt.>lst hjælp, h\;lket. i høj grad \·an::.keli ggjorde arbejdet.
P lanen for opmarchen, indmarchen i Danmark så\·el som troppernes overførsel
ad sø\'ej"n, samarbejdet med luft\'åbnet blev indtil de mindste enkeltheder gennemarbejdet
i ,amarb,:,jde med J,rruppe XXI og meclarbPjderne for krigsmarinens oiz luftvåbnets anlig~r>nder vPd gruppe XXI. Da det end\'idere ikke \'Br sikkert, om aktionen ville hlirn ll"nnemfort, måtte forarbejderne til den samlt•de operation afsluttes så burtiizt som muligt. Forskellige mulige terminer blev til tider næ\'nt. Da di,,;~e rnr meget kortfri:1tede, måtte arbejdet I
forceres endnu mere , hvilket som folge af mangel på motorkøretøjer, kolonner. udrll!!t - \
ninll oiz dben \·ed de enkelte formationer, som deh-is var nydannet, voldte s1l'rliize \'anskelii,?b .. ,ier. Den øwrstkommanderende for ers tatninJ,!<1resernn har i denne forbindelse
på fremragende måde understøttet den hojere ko mmando. Hvilke \'anskeliJ,!ht>1_Jer der herved \'ar at onrvinde, belyses af et eksempel: Efter'at tid.~ tabellen \·ar ijort f:r-rdi,z, ble\· der
for enkelte transportskibe opgiwt en anden la:ltt'P\"Ue, ~åledes at t idstahr>llt•rne for troppernes overførsel ad sø\'ejen måtte omarbejdt>s kort fur a ktionens beg~·ntlel~.
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· Den l . -l. om eftm. afiagrie de I aktionen ~ orjle- Danmark deltagende kommand&n ter
og divisionschefer med deres generalstabschefer og la'eme referat hoø Fe re re n, der
hem--iste til vigtigheden og hemmeligholdelsen af denne den ,,dristigste og frækkeste aktion i krigshistorien"; hviø blot e et ord derom trængte ad til offentligheden, kunne den
umuligt gennemføres, ganske bort.aet tra de uden.rigspoliti.eke følger. Generaloberst K e ite I, der i til,dutning dertil talte om enkelte ~rlig \·igtige operationer, understregede ligeledes forbereJelsernes ubetingede hemmt>liizhll ldelse.
De til aktionen n.ødv~ndige styrker \"at i bPiz:,idelsen trukket .iammen i llmrå<le~
omkring Pritzwalk (198. div.), omkring )fagrleburjl ( 11. .:1kyttebri~e) og omkring Bremen
( l iO. div.). De blev, uden at det vakte opeil{t, forberedt til deres opgaver (fjerne~ af
brohoveder, stødtropsaktioner o.a. v.). Tropperne blev først kort før "Weserdagen" f8l't
frem til deres opmarchsteder. For at lade dem forblive i fuldstændig u,;denhed om den
opgave, der ventede dem, blev fra den højere ko mmando XXXI's side udsudt irutruktioner
angående en angh-elig "tørre evelse i området Hamborg-Yunsterlager - Hannover-)Iagdebarg-Rostock. (Se krigsdagbogen). Heruigten med kamoufiagen lykkedes fuldstændig.
Tropperne tr~e faat på, at de blev :;amlet i Slesvig-Holsten for herfra at påbegynde
rekognoscerings- og kampøvelser i større stil i sydlig retning.
I mellemtiden måtte der endnu skaffes hemmeli~ efterretninger i selve Danmuk
for at gennemprøve og supplere det foreliggende mat~riale. Kun en i alle retninger gennemtænkt forberedelse af aktionen ville ,·ære en garanti for succes og !!pari! uny1tige ofre.
Den højere kommando X.XXI ind!!tiUede -1ig fuldkommen på alvorlig kamp. AI det heldige
udfald af aktionen mod Danmark :uhang udfaldet af aktionen mod ~arge, thi Danmark
danner den forbindelse<Sbro til Xorge, som først skulle tages og fastholdes..
Da den 9. -l. kl. 5.15 derefter var blevet bestemt til indrykning i Da.nmarlr, var forarbejderne fær~.
Komma.nd08taben begav sig den 6. -l. rent til Hamborg.
.
01-nera~tabschefen havde fået det hverv som rrulitær~fuld!Ilæ)lt iget at rejse forud
til Kebeoha..-n for at !lh-e det tyske riges ~foldmæjltijle<le ()Zel!&odt v. R e n t h e . F i n k)
det materiale og de informationer om besættelsens izenn~m!ørel.,e, der \"U nikh-endige for den
t il den 9. 4. om morgenen planLl~e O\' e!'iækkeLse af det tyu:e riges fordringer, og fcx til
~tad ighed at understatte ham i gennemførelsen af b.&.na opgave.
Den 6. -l. om eftm. fandt •ier derfor hoø -'t&t~lcret.ær i udenri1ZSmmurteriet ,.. W e I zs i c ker en konfettnce s ~ i h,;lken deltag ~Ut.M4!kret.er dr. - G a u a (ude.ruigsroin1steriet), general H i m er, oberstløjtnant i.G. Po h I man n (la gruppe XXI), oberst•
løjtnant i.G. Bo hm e (OKW, ..\.bt. L), Legationssekretær dr. S c h I it ter samt to
andre legatio!l.:!.'!ekretærer.
Den i. -l. rejste general Hi m er som "Oberregieruogsrat·' til Københa•m. Hans
uniformssager gik som kurerbagage med legationssekretær dr. S c h 1 i t ter, der havde
det hverv cten 8. 4. at overgive gesandt v. R e n t h e - Fin k et strengt hemmeligt, forseglet brev.
Dea 8. 4. stod til rådighed for presserende militære undersøgelser, der gennemførtes af general H i m e r sammen med oberst P e t e r s e o (luftattache). Den hos den
højere kommando indtil da foreliggende melding om, at Københavns ha,-n \"&r dækket
is,
viste :1ig ikke at ,·ære rigtig. da en plud!!elig vestenvind den 8. -l. om morgenen run·de gJort
harnen isfri. Lanizelinie lå fuld af .ikibe .. ,Han..~stadt Danzig'', der den 9. -l. kl. 5.15 i Keb.,.nha rn skuJle udJade I. [bata1llon af] :3&3.[ regiment], kunne til nød læjl)Ze til et enkelt :1ted
mellem andre dampere. Luftattache oberst P e te r se n kunne imidlert id endnu om form.
melde til izeneral Hi m er, at der \'&r ud.sigt til. at :! dampen , som lå ved "LanizPlinie"'s
11ydlige ende. mt>get :;and.synli~ nlle lobe ud i løbet a~ den 8. 4. Rekoiznoscerinize? af ~rngivelserne ved Ka.itellet behæftede, at en indtrængen I Kastellet ved det sydøstlige hJør'le
uden \·a.rukeligheder kunne gennemføres. Her \·ar det svage punkt. Konstaterin1Zerne blev
.:itrala gennem ko<le-tele,zram til gruppe XXI af.sendt til den højere kommando XXXI.
Til traruport a.f t1lhehøret til den ,1tore ra,lio..!tation. ,iom \·ar tildelt L [bataillon af) 308.[regirnent], måtte der :itilles en last•.-ojlll til ,fopo.iition. hvilket ligeledes måtte ske, uden at det
vakte 0!)8igt. En riiz-stnker i Kob.?nrun-n, som var reserveofficer, fik under påbud om
1rnn2e:1te hemmeligholdelse meddelelse om, at et ty~k ,1kib, der kom fra langfart, llm morgenen den 9. april en kort tid ville læizge til i Kebenha\-n for at losæ nogle kasser; til dette
formil måtte der den 9. april lcl. -l (daoak tid = lcl. 5 tysk tid) vætt en lastvogn ved
.. Lange linie".
Ka.stellet, deta adgaogøveje og muligheden for deta overrumpling blev f1 dage forind11n un,lersøjlt af l' hefen for T fbataillon a.f] '\0.-1.fr,,lfiment] , major GI e in. i>fter at dPnne
hos den høJere komrnan,io \·e<l forevisning af kort \"ar hlPvPt ind \-iet i den planlallte izennem.fort>lse af o\·errumplingen.
~neraJ H i m e r ha\-de i mellemtiden •lptaget forbindelsen med den t_:,-ske gesandt,
mini.iter v. Re n t h e • F i o k. Også overfor denne måtte Danmark -aktionellJI hemmelig•
holcielse ~kj uJ~ inJti) kJ. 23. Font ,la tik mini.l!teren meJdt>lelse om de umiddelbart fore1tående betydnin~ulde begi..-enheder. 1 ) Gesandt v. Rent h e- Fin k: har ~ udmærket
- - - - - - - - - - - ~.......m_Mi
__,,e:.......:..:h..=u::......:.
rt i.<>..:...-'-sat sig ind i sin ~keli
op_eve.
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-82De fil timer. der sto<l til nidiizhf'd for !,!t'"-anJten i h11n.-. t>l,?enl'knb af det t_\·ske ri,zea
h,•ful 1lrn:P,rti1,?et!e, bl,•v u,lfyldt m,~11 "tudiet af memorandummet o,z Je militære forklarin,zer
ni,? for.Jrin~er. De vi1,?tiµ-,.te forilrin~er blev fik~eret "knft _li)lt for at ~i•,e konferen<"en med den
danske u,lenrigsm ini,ater :\[ u n e h ,let ~ta.•rkt-:1t muh,ze 1•ftntry~. Da stat.'l.'4ekr_t>tær '!·
W e i z s å c k f' r ha nle !1\'aret be1111·1.(f Pmle på det af i,tenrral H I m e r allen-cle I Berlin
~till,.Jt> "P"r~-.mål. om han kunne rn•re tilstt>de ved overbrinl,[elsen af memorandummet
kl. -1 (= kl. 5 t\'sk t11I) . 1,?B\" general Hi m er )?f'AA11tlten, som ville m+•dtage f'n damk tolk,
oberst p e t er '4 e n mt>d , 11let denne på forhånd af ham nu blevet indgående un,lerrettet
1111-ci henblik pli dt>tte hverv.
.
.
O,•rpi\ overrakt.- f.? P.'4 a ndt \". ~en t h e_- F i n_k som ilet ty-ike rt,z~s h.•_f~IJmæirt1gede
kl. -I ( = Id. ~ t \ sk t 1d) det t \'~ke r1J,?PS fordrmjler til dPn 1lirn:1ke u,h•nr1~nur11.'4tt'f, overfor
h,·!'m han oply~te. at tyskerne, for at komme t>t umiddelbart trm•ndt> t>11,zt>l-1k anpeb pA
~ori:e ull Danmark i forkoht'f, rvkker md I Oanmark. De kom som ,·enner . Enhn•r nuxi.~t.and
var formåLlloø Oll ,·ille :1traks · bli..-e brudt med ,·åbenmagt. Antaizel'4PO af Cordr_ingerne
111 :ittt> nn,le -1tt'd :1traks, 1la der •·llerll nl1P np:1tå unoJwrvlitre tah oiz Danm,,rk l11le tlen
,1tonde ~ka.le.
.
I IJlt'll,•mtulen rvkkt-,le kl. 5.15 ( l\ 'lk t i,I) d,·n hojPre komman,lo
troppt>r t
tl,•re kolon ner ind i .J dland . Hvor l1•r fr~ •l.rn •k•·rn":1 ~id,• 1,le\" ~-d,•t nwd:1f arnl, hlev denne
~1 r:ikll 1,rwit. D,•n o,·~rru 111pl,•1uJ,, h,•,.a•tt•·L'lt' af K ,,ht•n hu \'n:-1 ,·ita,lt>I. (i,.,i:wr. l,r,wn n!4I Yor•
,lin..rl,l)rJZ. Kon-&1r, ~ -\ horg Oll L1lld,a ft .-,t.r1~11. \"•••I }l1dd,•lfart l\"kk.,,les ful.fk~mment.
Dt!n o\•·r.-umplcJe .J:111.;l,;e r.-.:•·r:nJ,? , K,,J,.·11~an1 kUllne ikke ~trak.'! hh\'e emg om
an!.11i?elllen af de ty~kt' for.Jn n~er , ~ogte \·el Ol$så :1t vmde tid for at 4j\·ente bt-lll\"t'Uhe<lernea
0
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0
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gang. Dette kunne w1der ingPn 0111sta'ndi)!'ht>rler tul,•r"re:-1. I :,,ueral H

I m er insistered,·
på omgående afaur,-J:;,,, idet dPn dan.,;k e rt>ger111g i mod ,;,1t f. dd \"ille hl1ve .rj,>rt ansvarlig
for de ofre, som ville blive en folge af de ty~ke forhol,l,r,•gkr. frpmfor alt et l,omhar<lement
af Kribenbavn fra luftPn . D,·n endelige afgnrdse - tier fandt en konft>rl'nl'e "te,! hos kongP11
- lod stadig \·ente på :1i~. Da der blev srnrt•t henhuldt•nde pil !'n ny teli>fons1untale nwUem
gesandt v. Re n t h e - F i n k og d, n d,rn,- ke n•geriniz, forlangte g1•11eral Hi m er, der
som folge af en fejltagelse fra dt•t danske telefon,·,esens sidt• si,lt>n kl. 5 om morgenPn (ty~k
tit!) stod I konstant telefonforb inJelse, d,•r kunne holdes indt il kl. ca . 7 (tysk tid ), med gruppe
xxr i Hamborg, at bomhPma:-kinfroe skulle \·ise si~ owr Kobt>nhavn for derwd at t\·inize
danskerne til dCCt' pt. Den i Ha mborg \·ed t.-1"fone n .•1ddt'tHlt• offi , er to!! imvd or•lren. Her•,ed
var <ler på t.'t ha•r:ge nde hår - da der måtte t,Ll1•s camo ufleret - nær opståd en skæbneSYanJ?er m1"forst:"i Ise. c)fficere n n·.J !.!ruppt> XXI ,-:i ~rlt> : .. ..\lt -<å -<k<1I der :Hr,1 ks ka:ltt•s hom Ln: ·· GPtH: ral HI m er s,·arede: .. For Guds skdd~ De skal kun th·w l1t•n owr 1,,·en 3 ) for at
gi,·e det n0<h·end ige Pftntr~·k, da n•geringen ·endnu to\"Cr. Uo11ih.-nn lka.~t11ing forst efter
ordre getinem det aftalte signill fra t ruppt•rne i Kast t>llet '. ··
Da så de tyske bom b,•1•1- kadrer bruste ind o\·er den d,rn..;ke hove1btad , forfPjledt>
de ikke _deres virkning. Reg, rmgPn antog Je t~·:-1ke furdrin~er.
Den erkla•rt>de ,-log, at d"t ,·,u ,len umul i~t at unJerrettt.• de da11.~ke tropper om
O\·erenskom.sten om, at der fm ' "'!!ge sider ikke mutte :1kvde:1. Gen,•ral H i m er nlle ~ore
dt•tte wd hjælp af radioen. Han b~d p,•r"onl i!? !!"~n<lt ~[ o· h r (,lanske udt>nril!-;m ini,;tt•r ium)
om at gore det. ~Io h r j!j ordl' , ii,c an ~tre111!1•l--,•r for t,•lefon1sk at und.-rrt>tt,• radi,,en. Dt>t \"ar
ha m ikke muligt, Ja stn<lert:!n, som det ,·i,;t,• siJ?, ikke var i Jnft fur kl. 7 (d,msk tiol). 01?
indtil da mi!;te,le man kost bare :\u 111inutkr. Da der aller".fe var iwltru!Tt>t t•ftt>rrt·tnin~er
om ka mpe m"llem ty~ke og d.111ske trupper, måtte befalinizt' ll om at iwlst 1llc riis.-<e kampt.>
straks h,•kf'n.Jt~øres for tropperne, frpmfor alt for at umlgå unytt11,!e ofr.-?. l m,·11,·mt iden
havde det dan.ske telefonnl.'sen bemærket, hnlken u11,zt110mht"<i det havde izjort .Slll skyldig
i \ edr. tdefo11.forbindelsen Kobe11.ba\·n - ll11111horg. Dt•t havd1• 11fhrudt t1•lt•fonfurb111rleLien.
Du radiostationen i Ka..-tdlt•t i1111-llt>rt1d \'ar hl,•wt 1111lr,·ttt>t, kunn~ l!t'll••ral H i m er
l! l' IUlf'm radio medd ele t ro pp"rne ant.11!eb1•n jf d1! t_\·•kl' furolrn1:.!••r n l.( 1,,,,1,, dem ,.,,ud,·
1urla men tærer t il de ,b n:-ke trop1,.•r, ,la r•·l!•'f 'l1:.!•'ll •1!! !.!•·1wr.,l~tjb1•11 1kkt• \ ,Lr i ,t.111,I ttl
a.t 11ore ,lette ~h-. Op!tnret af k:11:ip•·ne. d,·r ,i)lll ofre ha nit• kr,l•\ ,•t h,•n\'ed :.:!U ty,- ker"
og 30 ,bruke, !,lev op:1ået. ~led r11.s;;e ft•rsnndc!lfl,• ringe tub lykh.Jcs Jet at hriuge hele
Ddnmark i t~sk besi.!del,;e.
Takket \·ære de i.r1.Jµ i ,•r1de forl>t'retlt•L;n lykhdes lantb:t•ttelSt•n af de tyske tropp.•r
i Kobl'11ha\·n og besa::ttt•l.-,en af Ka;-1t,•llet ,,g ,, rll•':.m. Ka.;t,•lll'!s \ "ll!,ITt'f blev owrrumplet
- i forvt>jl'n h:n·de rnan i havnt'11 afra•hn..t polit1.-t - OL? v,•,I ,1krrnL?•'ll af Ka"t.•11.-ts !1,l'rlllt'Stl'
nm~wber hle\· d"n kgl. li'"!!arde, der _v.f,·d t• 11111,l,t,111.f. ,,,1t ud af ,11111,·t. · Li,·1rnrd,•n
h,n·de her\'ed nogle sårede. Da Jrn rlan.,: ke h,,n•rl:-taJ::1 l,,..fpf k,11111: t1dl ii.rt 11111 m•>r!.!ellt•n
L!lk t1I sit nrlwjd!', \'ar K11lwnhavn s1kknt I ty,ik,· h,111tler. K1111rl!,!11r,•l"t•r fra koni:•·11 og rt.'Cl' ·
ringen oµfo n irt>de ve1l op:!l,1g til uhetinget lit i.1gtt.1~•· ro Ol! .,rd,•11. D,• ty-<kt> tly\"l'hlad,· L1Jrul!
1-J..res i samme retning . . ..
0
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-83Den i Ka.-itellet af I.[bataillon af] :31).~_[rt>)Ztmi>nt) tilfan~••tajltle e hef for den daruk••
!!'"llerabtab, generalmajor Go r t z , ble\.· ca. kl. 6.:lO (daruk ti<l) frt>rrutdlct for lt!eneral
HI m er. General Hi 01 er b,•klaizl?de, at han måtte :zore h.iru lwken<lt.~kdb undt>r •.1
rnn.:ikelige') forhold, og mi>d<lelte ham . at han \·,u fri. da han.; rt'_i,!ertn)Z rwt op h.ivde ,LntajLP!
<le tyske fordringer. En bil stod til halli! ,l i.,; p-;sitwn, så dt han kunne kure hj,•m. På •ptJr)ll!·
målet, om der var tilstodt ham peNOnlill nc iren :!om helst uheh.i)l"l illht>der) \"etl tdfanizetagel.ien, svarede h.an benægtende. General Hi m er forklare..Je ham ,Ja, at han ha\·rl.e anmodet befuldmægtigede r,,præsentanter for det ,1.1u:!ke militær um at indfinde ~1g dUerele
kl. 10 til de nødvendi~e forhanJlinger ..
Den 9. -l. Id. 10 meldte den daruke _lZPneraL!tab:ichef )leneral Go r t z sig bOd general
H i m er som leder af den rianske mt.!1tærde],.),!ation. der b.:-stod af ,1ffici>rer ll! hæren oi.?
marinen ebk.1.1 ) lu.ft\·åbnet. Det l. møde ~1Zyndte kl. l•J . 10 under fol'S8.'iie af )Zener-.il
H I m er. Samtalen forløb jlllidrunplost i meizet korrdct form.~) ~fe<i al hPn.;yntallen ul
den danske ære og med forekommende behanJlrn1Z hlev de daruke r"præ-sentanter ikke Lidt
i t\;vl om ah-Ottll .-ed eo omhyggelig og hurtig gennemfare!~ .u demub11.l.iertn)Zen .samt •JIil
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de yderligere tyske fordringer og on.:iker. General H i m e r har under disse konferencer
princip ielt ikke truffet nogen sk-riftlige overen3kom:1te.r med dan.:5kerne, men kun mundtlige.
Han \·ille derved undgå, at man fra tysk side for tiden fastlagde bestemte punkter, tal
o. s. v. På den anden :1ide havde man derigennem så meget mere dan.skerne i sin hånd.
Da jo forhandlingerne skulle )Zennemfores i en absolut venlig, men meget bestemt tone,
kom det an på at stemme darukerne vPnligt, til en ds grad at vinde deres tillid. Dette har
i tidens løb vist sig at være absolut ri)Z"ti2t. Dan.:5kerne har på loyal måde gennPm.ført alt,
hvad der blev forlangt. De har da også .1lt1d åbent udtalt deres særlige onsker, .som nu og
da , uden at skade den t-vske sa_ll, har kunnet imødekommes. (Tuneral Go r t z viste :lig som
en meget klog, no~ern · forhandlingsmodstander. Han repræsenterede de danske interesser
på korrekt og saglig måde.
I det hele ta~et er aktionen mod Danmark me<i ind.i&ts af ~aruke ringe ofre fremfor
alt kun lykkedes så godt, fordi den i enhver hi>n.:5eende var forb1lledligt forberedt . Hemmeligholdelien. som grundbetingelse for suce es ble\.· fuldkommen ,nkret, kend.,;kabt?t til ,1ktionen
var begrænset til en kreds af personer, som ubetinget måtte ind,-ies. Da aktionen var i gang,
blev gPnnem hurtig, selvstændig indjll'1ben såvel de tyske tropper :!om også de ,J,uiske
mt.litærstyTker og befolkningPn .s p.llet for s\·ære tab, ,åledes at der kunne b1U1es vej for gode,
i poutl.3k hen..11ttnde for fremtiden meget \;gtige forbindelser mellem de to lande. 1 ) :3elrnm
begivenhederne i Danmark kun n..e\·nes to gange i beretningerne fra \·ærnem.l)Zten.s over•
kommdlldo, bør de ikke af h1stories krirni11izPn .stilles i :!ky2:ge g,f karn?4"ne i ~or)le, der
:iom :-ådil.Ilne var storre og vanskeliizPre. De var en forud~ætning for den )Zl,HtP i,zennemforelse af ~orge.saktionen OJZ må nm.lcres på denne måde. Den kend:.gernin,z, .it de krævetie
så ringe tab , tjener t:,"11k f"Jel.se til ære, l'Ta et p0Lit1:;k såvel som fra et militært syrupunkt .
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