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BEGIVENHEDERNE O1!KRING DEN 9' MRI:, 1940.

Hovedberotning.

l

I

'

Si tuationen pa.a. Søen med Henblik paa ty'ake Sø- og l.uftutridskræfters Bevægelser og Virksomhed i danske og hertil utødende
Farvande fra

Slutnin~en

af

~ts,

hvor Issituationen begyndte at

lette, og indtil 9' April, saaledea som den forelaa for SøværnskoDcandoen i Henhold til Kystudkigsstationernes og det udrustede Lbteriels Indberetninger, kan i Hovedsagen

•
•

~mcenfattes

i følgende:

I Sundet:
,,'

LuftvirksolIlhed I
Fra den 24/3 saa godt som daglig tysk Luftrekocnoscering med
l - 2 Luftfartøjer.
!yske Minespærringer:
Fra den 3/4 va.r der tyske Orlogsfartøj er (:iij ælpeski be ) ved
Spærringen. Fra den 6/4 syntes Rydningsarbejdet at blive gennemført mGd større Kraft, idet Anta.llet af Skibe og Fartøjer
(saavel Nord som Syd for Spærringen) fra dette Tidspunkt forøgedes til at omfatte ialt ca, 10 Enheder.
Den 8/4 var der herudover 3 store Tranaportskibe ved

•
•

S~ ~rrin-

gen,
Nordgaaende Passager:
Indtil den 8/4 fandt ingen Passago Stud

genn~m

Drogden. Denne

Dag passerede den tyske Isbryder "Prouaaen ll Drogden efter a.t
have faaet dansk Lods. ("Preussen" førte Eande Laf'Lag },
Den 7/4 eg 8/4 passerede

h~nholdsvis

4 og 2 armerede Trawlere

gennem Flinterenden.

store-Bælt:
Luf tv i rk s o mhc d~

Fra den 27/3 daglig tysk 'Luf t r ok ognoBccr i ng Qcd l - 7 Luft f ar -

- 160 tøjer indtil den 8/4, paa hvilken Dag Luftaktiviteten forøge- .
dcs til at omfatte ialt ca, 20 Luftfartøjer.
w,nestrygnin.&.!..
Den 26' og 27/3 observeredes MinestrYbning omkring den tyske
Spærring med indtil 11 Fartøjer. Formaalet med Minestrygnin~ske .

gen syntes at være Sikring af det tidligere omtal~Regeringsskib "Altxæ.rklls :Passage, dar fandt Sted den 27/3.
Fra den 1/4 udførtes Rydningsarbejdet omkring den tyske Spærring med indtil 16 Fartøjer ad Gangen.
Den 4/4 etableredes den tyske Lodetjaneste.
Nordgaaende Paesager gennem den danske Minespærring{Heri ogsaa medtaget Skiber der tilsyneladendc tilhørte

HandelBflaa~

den; endvidere er kun medtaget saadanne EnhJder, som·maa paaregnes at .være staaet videre N. paa)a
Den 27/3;
\I

5/4 J

4 armerede Trawlere (returnerede den 4/4),
l Mineetryger,
2 Trawlere,

'.

27 Dampere og lign. ,
11/ - IV
li ,

6/4 t

l Minestryger,
l Vagteekib,
l Trawler,
12 Dampere og lign. ,

II

7/41

9 Minestrygere,
,
8 Rltumboote,
16 Dampere,
11 Galeaser og Skonnerter,

"

8/4 :»'m. I l Sl&gkrydaer l) af "Gneiaenau H-K16ssen,
l Panaerekib l) af i1Deutschland-.Klaesen, '

.

l Erydeer

l)

af IIKt51n"-Klaseen,

3 Torpedobaade af

"Albatroe"~Klassen,

8 Minestrygere,

l) I Henhold til Indberetning, der føret kom Søværnakommandoen i
Hænde efter 9/4, fra Stationeskibet ved den danske Spærring i .\
Store-Bæl t, har det været henheldsvis lIBIUcher II, " Lilt zau ;l og .:->. '.

... 161 8 armerede Trawlere,
2 Hjælpekrydsore,
l Fiskeriinspektionsskib,
~iLumboote,

2

8 Dampere (heraf 2 Slæb~dam~ere og eventuelt
2 Hj ælpekrydsero)

,

l Skonnert
Den 8/4 Em.
II

I

4

armer~de

Trawlere el.lign.,

8/4 fra Kl. 1800-2130,
19 armerede Trawlere,
3 Slæbedampere,
2 Depotskibe,

•
•

3 Damperd,
l Panserskib af "Schleawig-Holstein"-Kl&ssen,
l Torpedobaad,
2 Yinestrygero

w

Lille-Bælt.
Luftvirksomhed~

Ingen udover l sydgaaendo Luftfartøj den 8/4.
Minestrygning.
Ingen, men fra den 1/4 2-3 armerede Trawlere pas. Patrouill6
Syd for den danske Spærring.

•

Passageri

•

Rltumboote, Hjælpeskibe ).

Insen, men fra den 29/3 observeredes nogen Passage ud af og
ind 1 Flensborg Fjord af tyske Orlogsfartøjer (Torpedojagere,

Kattegat.
LuftvUkaomhed
_
.-.--- _..... r

~~ ~:.

Fra. .d en ;· ~.9;J ·.~ ~ t e n daglig Luftrekognoscering med Indb:;re:trd )'1O'
om Pa aaag e af Luftfartøj er fra do fleste Kystudkigsstationer
indenfor dette Omraade. Den 8/4 var Luftaktiviteten betydelig
forøget (jvfr. Store-3ælt).

•
Nordgaaende Passageri

Den 28/3;
"

4 arcerede Trawlere (Frederikshavn),

8/4 Fm. I 46 MDtortorpedobaade

l)
- østre Flak -

38 armerede Trawlere l)
8 U-Baadf} 2)
2 Tendere

j

- Læsø Vesterø ..

6 armerede Trawlere

- Anholt Fyr -

4 Patrouillefartøjer N. for Skagen,
l Gneisenau
l Deutschland

- Hjelm -

•

-l Kl5ln

9 armerede Trawlere

- Sejrø -

llllands Vestkyst.
Luftvirksomhed:
]Ta den 27/3 daglig nord- og sydgaaende Luftrekognoscering med
2 - 8 Luftfartøjer.
Patrouilletjeneste:
Fra den 27/3 daglig Patrouille omkring Horns Rev med 3 .. 13
armerede Trawlere (gennemsnitlig 5 - 6), og ingen observeret
forøget Aktivitet den 8/4.
Nordgaaende Passager:
Den 8/4.

l Torpedobaad,
l Patrouillebaad,
l Ma.rinekranskib.

(Vedrørende Søværnets Overvaagen af tyske Skibes Bevægelser
langs Jyllands Vestkyst og i Skagerrak fra ,Sl ut n i ngen af Marts
til Begyndelsen af April, se endvidere Afsnit V. D.I Skibsmatcl) Som Følge af Fej lopalag i -Kodebogen fra Fyrskibets Side bleV;-- Antallet af Enheder opgivet som ovenfor anført, -medens de rig- tige Tal, der ~varede til Obseryationen,var -lO Motortorpedobaade og 2 armerede Trawlere. Fejleri blev "imidlertid først Søværnskommandoen bekendt efter den 9/4.
2 ) aenere samme Formiddag oplystes det, at de indrapporterede
U-Baade skulde være Motortorpedobaade.

- 163 riellet i ,Ti den efter ·Marinestationen Slipshavns Oprettelse).

Vadrørende eventuelle tyske Angrebsplaner mod Danmark
' f or el a a for SøværnBkommalmoen følgende Oplysninger

fr~

den danske

I

Marineattache i Berlins
I Skrivelse af 8/1 -40 indberettede Marineattach~on, at
. e

han fra paalidelig Kilde kunde oplysel
"Indtil tidligt Foraar skulde den militære SitUCl.tion
forblive nogenlunde stabil,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •0

• • • •

.........................................
Derefter skulde det tidligere planlagte men oPBivne An-

•
•

~

greb

p~

Holland finde Sted samtidig med, at man ved et Tryk

paa Danmark vilde forsøge PaQ at faa vort

~nd

til at ·tilla-

de oprettelsen af tyske Luftbaaor i Nordjylland. nærmere betegnet Thy (Limfjordens vestlige Del); dette skulde medføre,
..

at Nordsøens nordlige Del med
ges nordlige
tro l

~vne ·i

Forbindelseslini~rne

til Nor-

højere Grad kunde komme under tysk Kon-

ti

......... ..... .....

.

Il

.
I

I Skrivelse af 13/2 -40 indberettede Marineattacheena
1/

.....................................................

Under de Operationsplaner, der har været under Overvejel-

•
•

ae i den tyske Oberkommando der Wehrmacht, og Bom omfatter da
tidligere ogsaa af mig indberettede Okkupationaplaner af ,Holland og' Belgien, er ligelQdea indgaaet Overvejelser gaaende
ud paa Betimeligheden af, dersom et saadant Fremstød lykkes,
da ogeaa at indrette Støttepunkter for den tyske Flaade og

Luftmagt i Danmark (Jyllands Vestkyst) samt .paa den norske
Vestkyst. Derimod skulde lignende Planer ialt Fald ikke 1 før.'

ste Række omfatte Sverige, først og fremcest fordi dette Land
ikke besidder l1ordaøhavne, men ogsaa. pa.a' Grund af Sveriges
bedre militære Beredskab".

Fra Slutningen

f Marts udviklede Bogivenhederne sig iøv.

rigt som følger.

.

"

Den 30/3 indberettede den sømilitære Distriktsohef for

,

det nordlige Jylland, _t don tyske Luf t a t taoho i København med Ledsagere den nævnte Dag

~vde

været i Skagen og fra d J yder s t e Klit.

rækker foretaget en omfattende Fotografering af Foratrandan fra
Grenen

og Vest over.

Del\--l/4 ankom den danske Marine ttaohe 1 :Berlin til Køben.
havn med et Brev fra Gesandten i Eerlin til Udenrigsministeren.
:Brevet omhandlede

Tys~ands

Frygt for, at Vestmagterne

,

vilde rette et Angreb mod Ma1maåjerne i Nord-Skandinavien.

,

"

Marineattaoheen

~omrienterede

efter Ordre Brovet overfor

Udenrigsministeren og aflagde derefter Referat overfor Chefen for
Søværns~ommandoen,

hvorunder han endvidere oplyste, at der i Søn-

derjylland, tæt Syd for Grænsen fandt Troppekonoelitr&.tioner Sted,
samt at der 1 østersøhavnene, navnlig i Stettin, var samlet Tropper og paafaldende meget' Tranaportmateriel, herunder en Del store,
søgaaende Dampere.
Da Regeringen og Søværnskommandoen længe havde været vidende om, at

d~r

,1 .d6n tyske Del af Sønderjylland var samlet ån

Del TropR,er, og da man formodede, .a t Formaalet mad det ved Stett1n
og 1 andre østersøhavne.. samlede

,

Tra.nspor~materiol var,

at Tyskland

havde haft til Hensigt at sætte .ind ,cod Norge og Sverige, saafrent
et allieret Troppekontingent var blevet .l a ndsa t i Narvik for
kOmIile Finland til Hjælp inden Fredsslutningen

rnall~

t

Yinland og

Rusland (den l~3 -40), Pg at ~isse Tropper og dette Transportmateriel at praktiske Grunde og nuligvis sam Følge at Issituationen

----

var forblovet her, mente man ikke at burde vise noget Tegn

pa~

0-

vorraskelse eller Uro ved ,d i s s e Meddelelser.
Torsdag den 4/4 modtog.d~ danske Marineattaohe, som att e r var'kommet til Berlin ,den 3/4, tra 2' forskellige Sider enslydende Meddelelser, der gik ud paa følgende.

.. 165 "1) Der forestaar en "Agression" mod Danmark, som skal finde
Sted i næste Uge.
2) Samtidig eller muligvis lidt senere forberedes et Indbrud
i Holland, muligvis ogs&a Belgien.
sands~lligt,

3) 'Det er

at Operationerne dernæst fortsætt es

mod Sydnorge.
4) Der er intet erfaret om eventuelle Hensigter uod Sverig0.
5) Troppe- og Tonnagekonccntrationerne (ialt ca. 155 .000 Tons )
om SwinemUnde bekræfter sig og skal delvis være

indladet ~

men ikke afgaaet. Der er Meddelelser om, at der i visse

•
•

Troppeafdelinger drives forceret

Udd~nnelsG

i

Gaaan greb,

og at dette i flere Tilf@lde skal have gjort Tropperne urolige. Man msa forvente en hensynsløs Indsættelse af, KrigsmaterielIl •
,

l,

Paa Grundlag af disse Meddelelser, Bom Y~ i n~ a t t a che e n
havde ,Grund til a t antage for fuldt ud paalidelige, a f s endt e don
danske Gesandt i Berlin samme ,Dng med Kurer ad Luftvejen en strenBt
fortrolig Indberetning til Udenrigsministeren, der modtog Indb0retningen i sit Hjem den 4/4 Kl. 1900.
Udenrigsministeren lod Meddolelsen gaa videre til Statsministeren, der efter at have gjort sig bekendt med Indhold et anmo-

•
•

dede om

øjeblikkel~g

nisteren.

~e

Audiens hos H.M.Kongen for siB og Udenrigsci-

blev modtaget

s~e

Aften

melle~

Kl. 21 og 22.

Først paa et Minis t DTQøde den 5/4 Fe. blev ForBvar~inisteren underrettet om denne foruroligende ll-Indberetning,
ter Chefen for SøværnakonnandoenK1.

ca~

hvro ~f

1200 B.D. af Forsvaremini..

eteren fik refereret Indholdet af Indberetningon.

/

5a~e

Dags Formiddag

m04t~g Søværnako~ndoen

gennem den

avenske Legation , ~ lCøbenhavn
.. Me,.d del
. .el s e fra den,. svenske Forsvars"

atab

Dm,

den fQran nævnte

portnateriel i

.

~yske Koncentr~tion

af Tropper og Trans-

ØBtersø~vnene.

Den svenske FOTSV&rsstab udt a l t e samt idi g ga nske aabenlyst
sin sikre Formodning om, a t det drejede sig om cn mod

D ~nc~rk

r e t t et

- 166 ..

.

Aktion,' der var under Forberedelse, hvorfor PorBva.rBBt~ben ikk; .v i l de undlade at lade disse foruroligende Meddelelser gaa videre,/'selvom man maatte gaa ud fra, at Marineministeriot i København allerede
var vidende om dem, bl.a:. :gennem det Kurorbrev, som den danske Gei~erlin

sandt
.

~

Den

havde sendt til Udenrigsministeren den

4/4.

5/4 om Aftenen modtog SØværnskommandoen en samme Dag

skrevet Indberetning fra den danske Marineattache i Berlin, hvori
denne nærmere kommenterede Tysklands Offensivplaner udfra en militær
Betragtning samt meddelte supplerende Oplysninger til Gesandtens
Indbaretning af

4/4, herunder:

at der den 2/4 ~vde fundet et betydningsfuldt Møde Sted hos Føreren, hvor bl.a.
Generalfeltmarskal Gor1ng og
.... .Udenrigsministeren,
.
dehøja'tkommanderems 1ndenfOr de 3 Værn med Stabe havde vær e t til
l

.

Stede.
at Transportskibene i Stettin - Swinemttnde (15-20 store Dampere ial t
repræsent~r~

oa. 150.000 ts) i Løbet af den sidste Uge havde

indladet Krigsmateriel, hovedsagelig bestaaende af lette Tanks,
Artilleri, Ammunition samt Luftfartøjer.
at der skulde befinde sig et stort Antal Tropper i Nærheden af Stettin, som tidligere ikke havde ligget der, men hvis Indladning
endnu ikke skulde være paabegynat.
\

at et betydeligt Antal

U-B~de

var afgaaet fra tyske Nordaøhavne om-

kring den l' April,
at der efter Forlydende var oprettet Lynkursus i skandinaviske Sprog
for Uedlammer af

POlit1kOrPBet~

Til Trods for Indberetningernes foruroligende Karaktor bevirkede de dog ikke, at man

tr~f .~or~eredeIBe

til yderligere For-

svarsforanstaltninger,
.
'
. idot
. saavel Regeringen som Chefen for Søværns.

kommandoon

fviste

t usandsynligt,

. ~anke n

'

om et tysk Angreb mod Danmark som værende

og ,man antog, at den eventuelle tyske Aktion i Stedet .

. maatte gælde Norge .. eller muligvis Holland.
For Chefen for Søværns kornrnandoen f orelaa i

Hove d 6 ~ e n

f øl -

gende Grunde imod Antagelsen :"'I m en tysk Akt ion mod Danmark =
l. Ikke-Angrebstraktaten,
2. At Storådmiral Raeder under Chefen for Søværnskommandoens BU8 Øg
i Berlin i 1938 i Anledning af Rigs~ansler Hitlers

50 Aars Fød-

aeladaghavde givet Chefen for Søværnakonnnandoen Undarretning om,
at han var borvndiget fra Føreren til at ud tale, a.t 'I'yskland ikke
under nogen Omstændigheder havde til Hensigt at krænke Danmarks
Neutralitet.
3. At &rlla 1ieddelelaer fra.. dE;ln tyaka Legation i København og fra den
tyske .St or admi r a l - fremsat adskillige Gange efter Krigsudbruddot gennem den tyske Marineattache i København, Bidst den 1~2

tt

-40 - var af en sau beroligende og forsikrendo Art, at man maatte

afvise Tanken om nogen øjeblikkelig direkte Fare for Danmark.
..

Aftalerne om Fordelingen af Arbejdet med Hensyn til, UlnerydningsforanstBltningerne i Omraaderne omkring de danske oG tyske Spærringer 1 Bælterne

synt~s 11gelede~

at vise, at der ikke var plan-

, lagt noget tysk Angreb mod Danmark,
4. Saglig set SEaaOhefen for

Søværnokommandoen~

at et neutralt Dan-

mark maatte være i Tysklands Interesse.

5. Det maatte anses for at 'vær e Eanake irrationelt specielt at anvende fladbundet Skibsmater'iel (Pramrrre og lign.) til en Aktion

•
•

mod Danmark, eaaledes Bom det var nævnt i nogle af de modtagne
Efterretninger om den tyske Koncantration af Tropper og Transpor~teriel

i østersøhavnene,

6. Endelig maatte det opfattes som et slQaende Bavis paa den tyske
Marines velvillige Indstilling overfor den danaka

~rina,

at Ma-

rinem1nisteriet den 5/4 ' (altsaa samme Dag som de foruroligende
Indberotninger kom til Søværnskommaadoena Kendskab) modtog skriftlig Maddelolse ·genneLl den tyske Mårineattacho i København om, at
den 'tyske Overkommando ingen'

I~dsigelse

havde st gøre imod, at

der' fra. TyBkland (Bom ønsket fra. Søværnets Sid0, da de fornødne
Materialer ikke kunde fremskaffes fra Sverige ) blev, leveret Skib-

bygningsm&terialer til tølgende projekterede danske Nybygninger:
2 Uinetartøjer,
4 Torpedobaade,
l 'Inspektionsskib,
l Undervandsbaad,

3 Motortorpedobaade,
l Fyrinspektionsskib.

Den 6/4 Fm. afhold tos hos Forsvarsministeren et :Møde med

,.: /'

Hærens og Søværnets øverste Ledelse i Anledning af de foran omtalte
fra Berlin modtaBne ·Indberetninger.
~

Hæren var

repr~senteret

ved Chefen for Generalkommandoen,

Chefen for Generalstaben og Direktøren for Krlgsministeriet og Søværnet ved Chefen for Søværnakommandoen, Chefen for Marlnestaben

ae

Souschefen 1 Marinestaben.
MØdet havde i det væaentligete følgende Forløb;
Ohefen tor Generalkommandoen oplyste, at den indberettede
Tonnage

~f

Troppetransportskibe (150.000) ta.) omtront svarede til

den under Ekspeditionen mod Øsol 1 1917 anvendte

Tonnace·~nde.

Styrken var den Gang oa. 24.000 Mand.
Chefen for Generalstaben oplyste endvidere, at man - som
ved flere tidligere Lejligheder meddelt - i hvert Fald siden kort
efter den 'tinske Krigs Begyndelse (fra Uldtan af Decenber 1939)
havde Melding om 10 - 12 tyske Divisioner om tyske østersøhavne
fra Labeok inol. mod øst og et betydeliGt Trane portmateriel, særliG
ved Stettin.
Som ogøe& tidligere meddelt havde man iøvrlgt allerede
fra Krisen ri
Btore Skibe

Efter~et
an~endtes

1938 Kendskab til, at et betydeligt Antal

til Transport af Tropper og Materiel mellee

Stettin og østprøjeen. Fra de seneBte Uger havde der foreligget Meddelelse om, at der 1 Stettin, var indladet Materieloe vistnok 088aa
Tropper 1 Transportskibe. Yderligere var der i de Bidste Uger nogle
Gange meldt op til 40 Yragtdampere 1 Kiel; Tropper var i intet Tilfælde omtalt her.

- 169 I E:nen omkrine Lock s t ed t er i Hols t en l aa eft er a l t

~t

dømme l Division under Uddannelse.
Helhedsbill \:1d etvCU' efter de for Gener-a.L e t .aben fo r uli.gg :md o Efterretninger ikke anderledes, end d et

hav ~ o

YDret

~iden

Midten

af Da c<;; lLlber 1939 - a.l tsaa i kko mer e ak ut, men hclle,;r Lk k e iai.ndr o
farl,i Gt.
Ministeren oplyste, at man ved d et danske Gosan dtsk ab i
Ber lin - vistnok paa Grundlag af Meddel e l ser f ra. avcnuk Sid(; - i d(.
sidste Dage var blevet synlig nervØs for, at Tr opp e - og
ger kunde være rettet mod Danmark. Regeringe n vild e

Skib s s wnli ~

alli~ode

f hv.

u-

denrigsminister Soav en1us om at rejae til Tyskl and fo r a t s øge Un-

•
•

derretning om SiatuationenX ) . løvrigt vilde man afve nte næ r mere Op l.

l y s n i ng om de engelske Not er til Norg e og Sver i ge, sær l i g

Underret~

ning om, hvorvidt de kom ind paa Spør gsmaalet om Malmt ranspo r t er na .
Chef en for Søværnskommando en udtal t e , a t et Angreb p E'A
Danmark maatte anB•• for formaalBl øB t og u.&.nBynl i bt. Ty.kern. vi l- \
de i kke v i nde ret me ge t i ' Fl yv e t id ve d a t raade over Flyvepladser i
Danmark. MUliGvis navd e da Planel' om Besættelse af J~c~ 13 JJ , Ved en Bl o -

kade paa et Par Daf,03 - eller blot ved Stands ning af I nd f ørsl erne ti l
Landet - ·kunde Tyskland tvinge Danmark til at g iYu ef ter, Baaledcs
at et

~u1greb

med Tropper vilde væro ganske hensig tsl øst.

Dette' B!dste b Lev imødega.a.et af Ch ef en for Gener aH:omna ndoen, der endelig bl.a. foreslog, at man indkaldte Aargangeno 1930-

•
•

35 med

2 ad Gangen til en kort Øvelse , f.Eks. paa 14 Dage. Dor of ter

kunde man ao Situationens Udvikling an.
Chefon for . Generalstaben oplyst e, a t det aaatte paox egn6S
at t&ge 6 Dage at

gennc~øru

ikke kunde regnes med

~ i n dr e

en fulds tændi g Mobil i sGr ing, medeno

~~ ~

end et Par Dage til a t fo r mer e fu l d

d.V.B. bringe TJin i ea f del i ng crnc paa Kr ig s s tyr ke .

Sikringsatyrke~

Ministeren ment e - ligesom Chefen

for . S ø værn6 konmando~n

-

a t e n Indka;Ld e ~.se .lcim~ e : væ1;k ~ 'pr å',' .og ~ t de t gj alt om ikkea.t iv;;.:rk"

eæt. t o Forana t~l t rii nger, d.er · fra ., tyuk Side kunde opfattes so m provo.

.

ke r ende, men Mini steren Loved e a t overv ej e Sa g ei1,

-------x Denne Udaend e Lae
"J

o a f fhv. Udenrigsminister Scavenius
blev ikko iværksat,
,

y

Samme Dags Em. (den 6/4) blev Chefen for S~ærnskommandoen
fra Udenrigsministeriet informeret om, at den danske Gesandt i

Ber~

lin i en ny Indberetning oplyste, at den svenske Gesandt i Berlin
efter Ordre havde rettet Henvendels6 til det tyske

Udenrigsministe~

rium for at faa opklaret, hvad der laa til Grund for Foranstaltningerne i Stettin og SwinemUnde, og at Henvendelsen havde givet et negativt Resultat.
~ndvidere

blev Chefen for Søværnskommando en ved samme Lej-

lighad underrettet om, at den danske Gesandt i Berlin i nævnta Indberetning nu

S&a

noget roligere paa Situationen x).

I Anledning at, at der fra den 5/4 - som foran anført var observeret en livlig nordgaaende, tysk Trafik i

Store~Eælt

(ind-

til den 7/4 tilsyneladende hovedsagelig bestaaende af Handelsskibe),
blev Kels Nor KYstudkigsstation den 7/4 Fm. beordret til at observere Trafikken omhyggeligt og hver Aften give summarisk Oversigt pr.
Telofon samt detailleret Oversigt pr. Post.
I

S.D. (Søndag den 7/4) modtog den danske Marineattache i
Berlin Meddelelse om, &t Transportflaaden i SwinamUnde var afgaaet
med vestlig Kurs, hvilket meddeltes Udenrigsministeriet s.D. ved
14-Tiden pr. Telefon i Kode med Anmodning om at lade Meddelelsen
gaa videre til Marineminiateriet. Meddolelsen blev s.D. videregivet
fra Udenrigsministeren via Forsvarsministeren til Chefen for Søværnskommandoen - ikke Meddelelsens Ordlyd, eller fra hvem den kom, men

Foruden Indberetningon af 4/4 sendte den danske Gesandt i Berlin
ialt 3 Indberetninger - vedrørende det eventuelt forestaaende tyske Angreb mod Danmark - til Udenrigsministeren. Alle Indberetningerne blev modtaget samme Eftermiddag eller Aften, som de var
skrevet - henholdsvis den 5/4, den 6/4 og den 8/4.
Indberetningen af 4/4 blev oplæst ved ut MØde hos Udenrigsministeren den 5/4 Em., hvor Ohofen for Søværnskommandoen var til
Stede, saaledes at Chefen for Søværnskommandoen herved fik Kend~
skab til Indholdet af denne Indberetning i sin Helhed.
Indberetningerne af 51 og 6/4 blev kun refereret overfor Chefen
for Søværnskommandoen, der af Referatet fik det ovonfor angivne
Indtr7k af, hvad Indberetningerne indeholdt. Med Indberetningen
af 8/4 blev Chefen for Søværnskommandoen eller andre Medlemmer
af Søværnskommandoon overhovedet ikke gjort bekendt~
.
Til Belysning af Indberetningernes Betydning for Bedømmelsen af
Situationen - specielt med Henblik paa Sandsynligheden for et
forestaaende Angreb mod Danmark - er de i Bilag Nr. 101 angivne
Uddrag (vedrørende de militære og militærpolitiske Forhold ) af
Gesandtens 3 sidste Indberetninger anført .

som et Rygte i Berlin vil vide, at Transportflaaden er

afg~et

den

4/4, og det menes, at den skal naa sin Bestemmelseshavn den 11/4.

Natten mellem den 7' og 8/4 modtog Søværnskomc~ndoen. ll ~d
delelae fra Udenrigsministeriet om, at der i Sverige blev foret p.. g ',oc.;
visse Indkaldelser til Styrkelse af Beredskabet i anledning af Situationen.

Tildragelser m.v. den 8' og 9' April 1940,
Kl. 0445 den 8/4 meldtes fra Kels Nor Kystudkig6statio n~
" "Gneisenau", "Emdenll og "Leipzig" og 3 Torpedobaade
o
'
eller Jagere i Pej l ing 45 nordga.a.ende. II

•
•

"

/,

I

!

Denne Flaadedeling, der eftermanden

SOL,

Mel di.nger ne I nn-

løb, blev gj ort ud till
,I

l Skib af "Gneiaenau"-Kla.ssen )
l ! II ,~ II "Deutschland il-Kla.ssen,

I

l

:l

3

"

"
"

IIK61n l l - K l a s s e n ,
"Albatros II-Klassen,

observeredes i Løbet af Dagen at ataa videre Nord paa gennem StoreBælt og Kattegat (Vest om Anholt og øst om Læsø) oG'oJserveredes
sidst fra Skagen Kl. ca. 1900 staaende Vest paa i 10-12 Sømils Afstand. Torpedobaadene observeredes dog ikke fra Skagen.
Situationen paa. Søen om Morgenen den 8/4 med Hensyn til
tyske Søstridskræfter va.r iøvrigt følgende i Henhold til de for Sø..

.

værnsko~do~n

paa dette Tidspunkt foreliggende Indberatningers

I Store ..Bælt:

Kl. 04551

7

Hjælpeminesø~ere

ved

(armerede ~raw13re) nordgaaende

Tranekær,

I Kattegat:
Kl. 0542:
"

6 armerede Trawlerenordgaaende ved Anholt Fyr,

06l0~46 :Motor'torpGdobcW.de

38 armer-ede Tra.wl or\,)
il

0630:

nordgaaend e' ve d østr e
Flak Fyrskib , .:

4 Patrouillcfartøj ar ' paa Patrouille N. for Skagen }

--, ....

Kl. 0130:

l)

8 U-Baade

2 Ledsageskibe
I Sundets

l

9 Minestrygere

3 Dampere

l

-

nor-dganende W. om

LæsØ'

ved den tyske Spærring

I Lille-Bælt.
2 armerede Trawlere' S. for den danske Spærring.

Chefen for Søværnskommandoens OpfatteIso af dissc og de
foregaaende Dages tyske Flaadebevægelser gik nærmest 1 Retning af.
at man maatte forvente en tysk Besættelsc af en eller flere Fjorde
eller Havne paa den norske Sydkyst omkring oller øst for Lindesnæs.
l

hvorfra der ved en omfattende Minering af Skagerrak kunde være i
hvert Fald nogen Mulighed :f or at opretholde Forbindelsen med Hjemlandet.

Kl. 0910 meddelte Post-og Telegrafvæsenet, at man ved Af-

l

lytning af en Telefonsamtale havde erfaret, at England ,- i Henhold
til en Reuter-Meddelelse tra London - havde udlagt et Minefelt Paa
norsk Territorium.
,

Kl. 1023 rapporterede Kels Nor Kystudkigsstation, at '2
armerede Dampere ca. 3000 ts. (Hjælpekrydsere). 2

R~umboote,

7

Vagtsskibe og 2 Slæbebaade alle 1 Kølvandsorden var for nordgaaende i Bæltet.
Kl. oa. 1030 afgaves en Oversigt over Situationen i danske Farvande saaledes ,som den havde udviklet sig fra den 7/4 om Aftenen til den svenske Forsvarsstab (via det svenske Gesandtskab i
København) og til den norske Admiralstab. Fra sidstnævnte Sted

mod~

toges samtidig Meddelelse om, at en ongelsk Flaade havde udlagt Mi,

'

ner paa 3 Steder langs den norske Vestkyst (ud f or Stat, ' ved Høs t er vik og 1 Vesterfjord), at al Trafik paa,den norske

Y~8t

l ) Senere samme Formiddag oplystes det, a t de indrapporterede U-Baade skulde være Mot or t orpedoba a de .

var atop-

pet, og &t Minefelterne blev bevogtet a.f br i t i s ke Kr igssk i be (1::_<1.•
de lelsen om Mineudlægningen blev s .D .

t

S

Formidda g bekræftGt av eT·-

fol" Søværnskomme.ndoen af den bri t is ke Mf.l.r in e 9.tt ach~ i Kø"b c.nh::·...:n ) ..

K!. 1030 afholdtoB e t nyt Høde hos

Fa r8~rars~inister~n Iil'~ rl

de samme Repræsenta.nter fol" Hær en og Søværne t s om pa9. MØde t den 0/4
MØdc~ )

(Chef en for M8rines tabe n var dog i kke til St ede unde r hele

da han blev op tage t af llød e med den tyske Marineattache i Køb enh~ vn
- se herom senere ).
MØdet havde i Hov eds a gen f øl gende Forl øb :
Ministeren og Chefen for Søvær nskommando en gaven Over sigt over de observerede, tyske Søstridskræfters Bevægels er
•

e ~~t

oplyste, at en dansk Journalist i Ber l i n havde medde l. t , at man v critede en Aktion i Løbet af 2 Timer. (Denne sidste Medd el el s e var a f-

•

givet til Søværnskommandoen fra Ude nr i gsmin i st er iet kort før
Chefen for

fr~

•

oplyst e , a.t der mliddelbart før

~enera.lstaben

Mødet var indløbet Efterretning om,
ne var paa Vej

MØ~e t )

~t

en 5 0-60 kB l a ng Motorkol on-

Rensborg Bod Flensborg . Meddelelson maatt u be t eg-

nes som sikker.
Denne faretruende Meddelelse foranledi gede Chefen fo r Genera.lkommandoen og Chefen for Generalstaben t il a t f or es laa
Indkaldelsen af den fulde

Sikringsstyr~ ~

samt

at aamtlige Hærens Afdelinger øj eblikk el igt blev sat i
Alarmberedskab og

•
•

at der foretoges en Flyveropklaring l a.ngs La ndegræns en •
Endvidere henstill edes til

S øværnsk~amandoen,

at de r og-

s&a indkaldtes en Sikringsstyrke til Kystdefensionen .
Chefen for Søværnskommando en og Chefen for

Mar i ne s t ~be n

var indforstaaet hermed og erklærede, at man ogsa.a maatte have genindkaldt det hj emaendte JJa.ndska.b t il Ar tilleriskibet "Ni e l s l ue l Il .
Mi n i s t er en lovede
.

~t
.'

fore l ægge
de . fremsatt. e Forslag i et
.

Møde, der ekulde af~oldee hOB H.U. Kongon umiddelbart efter (Kl .llOO ).
Kl. 1110 blev der g i vot Ordre t il at f or~ eT cde Gonindkaldelsen af "Niels I uel "a hj emsundte Mandskab og af

A ar gang

1938 til

l
;

LYstdefensionen.
Mellem Kl. 1130 og 1200 vendto Forsvarsministeren tilb
ge fra MØdet hos H.K.Kongen og meddelte, at det var · besluttet

~

at indkalde en S1krinG~styrke og ikke foreta ge sig noget, der kurl
do udlægge e Bom en UdæBkning; kun IlandBkabet .t il "NielB luel"

-4

te indkaldes, ligesom Alarmberedskab og Flyvoropklaringen kunde i;
i

værkaættos.
Xl. 1225 blev de ekstraordinære Indkaldelsesordrer til
"Niels luelIIs hjemsendte Besætning boordret udsendt.
Endvidere blev Isbryderen -Tyr", der som tidligere nævnt
var udrustet med militær Besætning til Mineeftersøgning i

I

S~ldet,

kaldt til Købewlavn for Kommandostrygning, idet Besætningen dels
hørte til "Niela luel" og dels va.r taget fra udrustede Enheder.

\
I

I

Kl. 1100 var Søværnskommandoen af Udenrigsministeriet

\
I

blevet informeret om, at man ved Aflytning af en Telefonsamtale
kunde oplys e I
:1

I Berlin mener man, at Opretholdelsen af Neutral! teten

i Nor den kun er et Spørgsmaal om Timer. Det hævdes, at Norden
ikke har Bkænket Tysklands Advarsler fornøden Lydhørhed. Poli
tiet og militære MYndigheder planlægger tyske MOdforholdsre Cler. Da det engelske Skridt (Mlneudlægningerne) var ventet 1
Berlin, er de militære Forholdsregler langt frcmskr.edne, og
Aktion kan ikka la.de vente manee Timer paa sigll.

,

Kl. godt 1100 var don tyske Marineattache . i København
blevet anmodet om at komme op i Marineminister1et, hvor han indfandt sig mellem Kl. 1130 og 1200. Da Chefen for Søværnskommandoen
paa dette Tidspunkt var optaget i 2' Del af det foran omtalte MØde
hos Forsvarsministeren, fandt et

~de

Sted hos Chefen

,

f~r

Marino-

staben, der spurgte den tyske Marineattache, hvorledes man skulde
opfatte dan britiske Mlneudlægning i norske Farvande og do store
Bovæg~lBer

af tyske Skibe i danske Farvande.
.

..

, .

. .

Marineattacheen erklærede, at han viet ikke kendte mere
til Sagen end ~inemlnisterlet og maaske knap nok de t - SB.@t ud talte, at der forelaa et utroligt Over greb og en grov Krænkelse af
Norges Neutralitet fra Englands Side.

l

Paa Forespørgsel om, hvilke Følger .dette britiske Neutralitetsbrud kunde have, svarede han, at han intet vidste
der~

DC

den vi-

Udvikling.
I .denne

~orbindelse

skal endvidere nævnes, at Søværnskom-

mandoen om Eftermiddagen blev bekendt med, at den tyske Gesandt i
København s.D. overfor Udenrissministeriet havde gi ve t Udtryk for,
at han - som oprigt1[ Ven af Danmark - haabede, at Danoark i kke vi lde lægge sig fast paa en bestemt 1inie, og han vilde fraraade, at
den danske Regering af de

øjeb~ikkelige

Forhold lod sie foranl eåiCG

.I

til at tage ekstrarrdinære Skridt, da noget saadant vild0 kunne mi s tydes af den tyske Regering og Værnemagt.

..

Ved

15-Tide~ modto~

,

Søværnskommandoen Henvend81se fra den

herværende tyske Mar1neattaohe's Assistent mod Anmodninc om at

•

stan~-

se danske Fyrskibes Rad10meldinger om tyske Styrkers Bevægolsor.

.I

,

(Enkelte af iyrsk1bene havde 1 Overensstemmelse mod de foreliggende
Ordrer fra SøværnBkommandoen indberettet om større

Flaadeb~vægelser,

men ikke om enkelte Enheders Passage ).
Da man ikke mente at burde modsætte sie det saalcdes fre mførte Ønske, blev Fyrskibene ved Telegram Kl. 1600 instrueret i 0verenastecmolsQ hermed.

Kl. 1210 modtoges Oplysninc fra Genoralstao cn om Tilstede-

•
•

værelsen a! tyske motoriserede Tropper fra Rensbor g indtil lt km

Generalstaben blev i Løbet af Dagen holdt und urrettot af·
S~ærnakommandoen om

b~ev

Observationer paa Søen af væsentli5 Intereose

p$å Forospørgsel orienteret om Isforholdene med Henblik paa

Landg~B ved

Stevns, i KøGe Bugt og i Faxo-Bugt. (Allo 3 Steder var

Isforholdone saa1edes, at Landsætning maatt u anses for yderst vanakelig).

For at und Caa eventuelle Episoder som Føl ge af don
tyske Luf t v i r ks omhed i Store-Bælt udstedte Søværnskommandoen
termiddaBen

~en

l
i

1·

Syd for Grænsen.

OG

I

8/4 Forbud til

Ma~ino8tationen.Slipshavn

mod at

i

l

1

-

.J..(O

-

det i Slipsbavn baserede Luftfartøj

~

foreta~e

Flyvning,

vigtigere Meldin6er om tyske Skibes Bevægelser

ID.V,

udover den foran omtalte Flaadedelings Passage gennem Store-Bælt
og Kattegat skal nævnesl
Kl. 1143 og 1209 rapporterede Onsevig Kyetudkigsstation
følgende nordgaaende Paaeagez
7 Trawlere,
2 store, graamalede Moderskibe,
2 sorte Dampere med gul OVerbygning,
2 Motortorpedobaade.
Kl. 1438 meldtes via Slipshavn fra Torpedobaaden "Ørnen",
som iige var indkommet fra Patrouille i Store-Bælt.
"I Gaar ved Solnedgang kom 2 armerede Handel s damper e
ikke lastede

efterf~gt

af 4 Raumboote. De armerede Skibe

begge .t i l Ankers · ved "Ingolf" og tysk Lodsskib Nord. Skibene 5000-6000

Ton~.

En Skorsten

omtre~t

lodret. En Kanon 75 -

87 mm foruden Antiluftskyts. Bygget ca. midt i 1920.

Har

Mi-

neskinner agter. En af dem førte Gruppechefstander, ikke
paataldende mange Mennesker paa Dækket. Ikke Linere, men
i

Trampbaade. Ret Stævn, ikke særlig moderne.
De 8X ) R!umboote gik videre. 2 haardt lastede Trawlere
agton for disse. De nævnte Handelsskibe graamalede med
Krigsflag.
Ved 0300-Tiden 7 armerede Trawlere blændede nordgaaende.
Ved 0600-Tidon (Daggry) lIGneisenau", l "Deutsohland"
og "Emdori u og 3 større Jagere nordgaaende. De 2 førstnævnte
Ovortræk; "Emden ll klart Skib. 11 Bombeluftfartøjer nordga.a.ende 9-10 Bombeluftfartøjer sydgaaende tilbage".
Kl. 1655 fra SprogøJ
.{.'

!I

"2 Ledsageskibe tidligere Passagerskibe, overbyggede

...

±) I H~nhold til den skriftlige Rapport for Døgnet 7/4 IQ.1200 -

l d
I

8/4 Kl.1200 fra Stationsskibet
serede lalt 8 R~umboote N. paa
4 de Baade • . der kom sammen med
medens de 4 andre kom op noget

ved Store-Bælts-Spærringen pasden 7/4 om Aftenen; heraf var de
de 2 armerede Handelsdampere,
senere.

med firkantede Ruder fra For til Agter. I det sidst indberettede er Ruderne afblændede med Jernplader, der er gu.le; maled.e
OVertræk over Kanontaarne, nu aftaget Overtræk. lÆange Mennasker om Bord, ens mørkt paaklædt (ca. 6000

Kl. 1734 fra

T~anekær

ts)~.

Kystudkigsstation:

"4 amaa tyske Skibe nærmest af "Pelikanll-Typen nordgao.ende, s&a dybt lastede, at Agterdækket næsten i Vandoverfladen".
~ ~ ed

17-Tiden meddeltes Bom Resultat af Luftre~ognoscerlng

fra Sverige (Øresunds M&rinedistrikt), at der befandt sig 3

8to~ O

Tranaportskibe og 10 armerede Trawlere til Ankers mellom Falstcrbo
•

og Møen.

•

Endvidere indløb der 1 Løbet af EftermiddaGen Efterretning om, at den tyske MDtorkolonne mellem Kl. 1000 og 1200 var etand- \
set med Teten ca. lt
Kvarter til 9000

~nd

kru

Syd for Grænsen, samt at der forberedtes

i Flensborg.

Kl. ca. 1535 og

Kl.

ca. 1825 meddelte Søværnskornmandoon

den foran omtalto tyske Flaadedelings Positioner 1.Kattegat til. den
norske Admiralstab, der samtidig underrettedes om, at 2 Hjælpe- eller Mlneskibe var passeret Korsør for nordgaaende Kl. 1453, samt at
2

arm~rede

Dampere paa ca. 6000 ts. mod mange Folk i ensartet Paa-

•

klædning om Bord var pas,eret Sprogø for nordgaaende Kl. 1655.

•

- irRio de

Fra Norge

opl~~es

ved samme Lejlighed, at 3 tyske Dampere

~e.neiro", '~eidon"

og "Kreta" - var blevet torpederet i

Oslo Fjord. Det enQ Skib syntes at have været et Troppetransportaklb,
og et betydeligt

Ta~

af Menneskeliv syntes at have fundet Sted.

Endelig afgaves Kl. ca. 2230 Meddelelse sa&vel til Norge
som til Sverige om den tyske Flaadedelings Passage af Skagen Kl.
ca. 1900.
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Ved uørkets Frambrud den 8/4 var Situationen paa Søen paa Grundlag af de indkomne Meldinger i Hovedsagen følgende1

Den omtalte F1aadedeling i Skagerrak ude af Sigte,
Udfor Hirtshals 3 armerede Trawlere i 8-10 Sml.'s Afstand,
Et større Antal armerede Trawlere var i Løbet af Eftermiddagen rapporteret for nordgaaende fra Hjelm, Fornæs og Anholt. Ved Hjelm patrouillerede formentlig 2 Forpostbaade.

Ifv. I

Store-Bæl t a
Udfor Onsevigt

7 Trawlero nordgaaende,

Ved Sprogøs

4 Hjælpeminestrygere nordgaa.ende.

Ved SeJrøa

7 Hjælpominestrygere nordgaaende.

Mellem SeJrø og Røsnæs syntes 3 Depotskibe el.lign. og
3 Rlumboote eller MOtortorpedobaade at holde gaaende.
Endvidere maatte der i Store-Bælt paaregnee at være nogle
af de tidligere rapporterede, armerede Handelsdampore og lign., der ikke var observeret at staa videro
Nord paa (bl.a. de 2 Transportskibe paa ca. 6000 Tons
mod mange ensartet mørkt paaklædte Monnesker).
Nord for de danske Spærringer æaa 2 armerede, tyske
Handelsskibe; 1øvrigt var man ikke kendt med TiloteværeIsen af andre tyske Enheder ved Spærringen.

~ I Sundet~
Vod den tyske Spærring 3 større DaQpere og 10 Minestrygere • .

VJ

I Lille-Bælt.
2 armerede Trawlere S. for don danske Spærring.
Paa samme Tidspunkt var de udrustede danske Flaadestyrke! .

fordelt som følger:

't

Esbj erg s

Inspektionsskibet "Beskytteren",

Hirt~hals;

Opma.a.lingsskibet llHejmdal ll,

Fa.a

PatrouiJ...l_e-!...~d_f!~.~~Es.. ~~e,Y.J..
. Torpedooaaden "Dragen II ,

Pas. Frederikshavns Red:
artilleriskibet "Peder Skramll,
c,

Freder ikshavn a
Torpedobaaden "Hvalen",
'I. " .. , ,I,.
"Laxe n" •

Aarhus;

Vær k s t ed s sk 1b e t ah enr ik Gern er :",
U-Baadene "Havmand e n" ,

/ :~ - / ~~

"Havfruen" ,
Il Havlcal en" .

I Store-Bælt ved Spærrinsen ;
Inspektionsskibe t " Ing ol f",
Torpedobaaden "Gl e nt en" ,

Mineskibet "Los s e n " ,
Minestrygere n "Søløv en:' ~
! '

n
"

/ v

t..

•
•

11

, Slipehavnl
Sv endb org;

: I

" Stø r en" ,

Patrouil lef~rt øjer ne

Nybor g I

,i

" Søri dd er enil ,

p. l - 4.

Torpedob'=l.aden "Ørne n" ,
Bevogtningsfart øj et "Sæl e n ;' .
M1nef a.rtøj et "Sixtus " (Havari ).

I Lille-Bælt ved Spærringen l
Inspektionsskibet ".hv i dbj ør ne n " ,
Bevoctningsfartøj et "Nor- dk aper e ri'",

•
•

S.øbl (MØ ):

Åii n e f a.r tøj et "Kvintus " •

Helsingør l

0pLla.a.lingsskib e t "Fre j a \'.

Holmen z

Artilleriak1 bet aNi el s Lu e l '' (unde r Udrustni ng),
:L:i n e a t r yg er en "Hav ør n en " ,
" Søhunden;1

li

,

Bevogtningafartøj e t llMe.kralon",
"Havka t t en il

II

U-Baaden "Daphne ,l

,

II

"Drya den" ,

u

II Rota il

;.

,

,
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Nordre Toldbod I

Inspektionsskibet IIIslands Falkll.

I Grønsund:

2 P-Kuttore ved Spærringen,
i Stubbekøbing.

Samtlige danske Mlnespærringer var desarmerede, da de som
tidligere omtalt maatte paaregnes at være 1 Uorden efter Ieperloden,
herfra dog undtaget Grønsundspærringen, der var dosarmeret, fordi
Afmærkningen endnu ikke var bragt i Orden.

,<
~en

Selvom Situationen var a.larmerende - navnlig paa Grund af
tyske Troppekolonnes

Ti1s~edeværelee

tæt Syd for Grænsen i Søn-

I

derjylland - ansaa Søværnskommandoen af de tidligere anførte Grunde
dog ikke Situationen for at .være akut for Danmarks ;Vedkommende, idet
man vedrørende de tyske Troppebevægelser Syd tor Grænson havde dannet sig den Opfattelse, at Formaalet med disse var en Damonstration
eller en

S1kr1ngsforan8t~ltn1ng

over for alle Eventualiteter (f.Eks.

et eventuelt britisk Landgangsforsøg pas. Vostkysten - evt. ved Esbj erg).
Der blev

~r

ikke givet Ordre om forhøjet Beredskab til

Søværnets MYndigheder og udrustede Skibe eller Ordre til Ændringer
,

i normal Tjenestegang (f.Eks. Inddragning af Landlov).
Fa

Grund af den ekstraordinære Situation forblev For-

sV&rsministeren dog i Ministeriet om Natten.
Chefen for SøværnakomIDQndoen, der under hele Sikringsperioden havde overnattet i Bit Kontor i Ministeriet, samt Chefen for
Uarinestaben og Souschefen i Marinestaben, som Sikringsperioden igennem tørnvis havde varetaget Stabsvagten 1

Søværnsko~ndoen,

for-

blev 11ge1edes i Søværnako1IlI!k\.ndoen Natten over,
Sent om Aftenen blev der truffet Aftale med Generalkomman,~ ~

doen om, at Søværnet ved Daggry skulde· foretage Luftrekognoscer1ng
Syd,om Lollånd og Falster, medens Hæren ·vilde foretage Luftrekognoscering langa Grænsen i Sønderjylland.
Marineetationen S11pshavn bl ev 1 den Anledning kort før

Midnat beordrot til ved Daggry at lade det der baserede Luftfartøj
foretage

Rekognosoeringe~ Syd

om Lolland og Falster.

Samtidig blev Styrken i Frederikshavn beordret til at foretage Luftrekognoscering langs Vestkysten den 9/4 med begge Luftfartøj erne.

Fra Mørkets Frembrud indtil den 9/4 Kl. ca. 0400 indløb
følgende vigtigere Meldinger af militær Interesse:
Kl. 21051 fra Post-og Telegrafvæsenet: En Aflytning fra Krusaaz
ilDer ventes .28 Tog med Tropper til Flensborg i Løbet af
Natten. Hovedstyrken staer ved El11ngstedt. Der er gjort Kvart

ter til en Styrke paa 10.000 Mand i Flensborg".

•
•

Kl. 2232 fra "Glenten".
"Tysk Bugserdamper sunket. Besætning bjerget, 54 048' N.
10 050 1 E.

Vraget ligger farligt for Sejladsen ' x 2225:1.

Kl. 2300 fra "GlentenIII
IIBugserdamper Ha.ndelsflag. Besætning afleveret i tysk
Trawler. Pilk udlagt i Nærheden. Skibet sunket efter Kollision i Renden x 2255 11

•

Kl. 2302 fra Tranekær.
"Kl. 2248 5 Skibe i ESE 3 Sømil, Afstand mellem hinanden
3-400 m, pas s er er f or nordgaa.ende, jævn Fart, førte Lanterner".
Kl. 0000 fra R1tzaus Bureau a

•
•

"Fra Oslol Den kommanderende Admiral har bestemt, at følgonde .Radi of yr skal standses straks og indtil viderel Lister,
Feisteine~,

SjØløy og Marsteinen. Ligeledes skal alle Kystfyr

slukkes paa Strækningen svenske Grænse til og med Marste1nen".
Kl. 0050 fra

Qmø~

IIKl. 00451 8 klare Lanterner antagelig af 1ia.r1nefartøj 1
250 0 ca , 5 Sømil Afstand, langsomt nor-dgaaendc ";
Kl. 0245 fra Sikkerhedspolitiot:
l~l.

0150: Division mellem Renaborg og Grænsen synes for

Størstedelen at være gaaet i Kvarter for Natton - i l;Iovedsagen
langs Marchvejen. Tyngden 'SV. for Slesvig. Et mindre Sikringsled aynes at ligge N. for Fl~nsborg. Taten af Hovedstyrkon tæt

. .S., for Flensborg. En Postering nogle 100 m S. for Grænsen. Ved
Havnen i Flensborg stod Kl. 2100 ca. 90 Lastvogne med Tropper;
der ses stadig en ikke ringe Trafik fra Hamborg mod Nord. DiVi- \
sionen gør Indtryk åf at være en Liniedivision. Ca. 70

%af

!

Mandskabet er helt unge. Der er vistnok kun l Artilleriregiment. pivisionen er en typisk Infanteridivision paa liot or vogne ,
I

idet Vognmateriellet er uensartet og for en stor Del udskre7et. I
Deutsche

Reichpo~t-Omnibusser i

Flensborg ligger i Aften med

Ordre til at holde sig klar til Kørsel med Tropper fra Banegaarden. Der ventes 22 eller 28 Transporttog i Nat. De vestlige Veje synes fri for Tropper. Grænsen fra Pebersmark er blevet forstærket med Mandskab fra Danzig i Eftermiddag".
Kl. 0255 fra Udenrigsministeriet'
i1St4tatelefonen har bekræftet Telefonforbindelsen med
Oslo afbrudt Kl. 0020 - paa Grund af Mørklægning".
Endelig var der omkring Kl. '0300 konstateret nordgaaende
tyske Luftfartøjer gennem Store-Bælt - antagelig ialt 6.

I den af ftGlenten Kl. 2232 indrapporterede sunkne Bugsordamper havde der befundet sig

Marinetr~pper

udstyret med Gevær og

Staalhjælme, hvilket imidlertid først kom til Søværnskommando ona
Kendskab

Kl. 0400 den 9/4,

da man modtog" følgende Melding fra Mari-

nestationen Slipshavh,
"Fra "Glenten" den
Sl"0ciRb.1

9' April 0300 indtelefoneret fra

erJ2;.

En Berie Skibe kom op Syd fr[l, i Aften . ]'.ø::-erskib aSlesvi gHolatein"-Klo.saen efterfulgt af l T-Baad antagelig

e.f

nWolf "-

l

!lassen og en M-Baad.
I $erien var bl.a. 6 armerede Trawlere. Ved 2120-Tiden
"

hørtes fra i1 Gl ent en " , der laa i sydlige Fortøjninp,sb øje, en
Kollision, og et Skib' saas at bevæge sig raåk 'vestefter.
I.

.

II'Glenten" kast~de lOB og stod efter ,Sk i b et , der var en stor
Bugserba.å.d og var sunket med Agterenden, da "Glenten" naaede
,

'1 1, ,

den. I Stævnen befandt sig en Del Mennesker, af hvilke "Glen-

I

!

ten" reddede 32, hvoraf Halvdelen civ ile , Ha.l vdel en militær e .

Sidstnævnte var Marinetropper udstyret med Gevær og

St~alhjæl-

mej de af "Glenten" bjergede blev straks Bat om Bord i en Trc.wler . Pladsen for Vraget nogenlunde afmærket af Pilk cu. 100 m
Vest for Pladsen, 22 D Vand.
Har Grund til at tro, at alle Skibe, der er passeret ,
II

containa an expedi tional force of nø.val troo ps ;;.,

I

Blandt Skibene i alt 30 Trawlere, der alle var haardt lastede, formentlig med de omtalte

.1

troops ll; de manøvreredes i k-·

ke "med Rutine. 6 af dem var i Eftermiddags i
løbe en af vore

S-~ade,

der var i Færd med

~gslys

I

II

,I

li

;1

ved a t
nad.

~1nestrygning,

"Gl ent en " lod sig afløse pa.a. sydlige Patrou1l1e, gik op

•
•

til "Ingoli l! for Konference med Chefen, derefter til S1lodsbjerg for at

tel~fonerc;

d~

Telefonen ikke ugenert, anvendes

Engelsk. De a.f ;IGlenton" bjergede anede i kke, hvor 1 Verden
de var og blev meget forbavset over at høre, at de var 1 Store-Bæl t. De duftede af Spir i tue, saa al t . andet end glado ud
og havde været indespærret i 4 Dage forud for de ttell.

Denne Melding blev omgaaende forebragt
ren samt Chefen for Søværnakommandoen, Chefen for

For8vars~iniste
Larinest~ben

og

Souschefen i Mar1nostaben. Under Drøftelsen af hvi lk en Betydning
Kys'~

der kunde tillægges denne. Melding, indberettedes Kl, 0417 fra
defeneionen (Lynetten);

•
•

"Middelgrundsfort meddelert Kl. 0402 .observeret et Fartøj paa Vej til Københavns Havn. Fartøjet

~vde

slukkedu La n-

terner og belystes med Projektør. Det viste sig at
tysk Orlogsfartøj.

v~e

I

et

Kanonen til Varselsskud var i Uorden. Skibet belyste
selv sit Orlogsflag og slukkede igen.
Kl. 0402 hejste Protest eg belyste vort Flag".
Kyetdefensienens Indberetning blev

~orebr~gt

Forsvarsmi-

nis teren, da denne netop kom ind til Chefen for Søværnskommando en
for at meddele ", at den tyske Gesandt i København havde .anmodet udenrigsministeren om en Samtale for at overrække an Not e fra den

,

I

- 184 tyske Regering.
Kl. 0424 meldtes fra Halskov Rev Kystudkigsstation, at 2
store Dampere, heraf l uden Lanterner, og 4 mindre Dampere,
lig

~nefartøjer"stod ind

antage~:

til Korsør.

Kl. ca. 0429 indløb Melding fra Lynetten om, at et tysk
Orlogsfartøj som "Ingolf" var i Københa.vns Havn.
Kl. 0430 indløb Melding fra Slipshavn om, at der var gaaet tyske Skibe ind 'i Nyborg Havn, som havde besat "Ørnen", samt at
store Dele af den tyske Hær var gaaet i ,Land ved Middelfart.
Der blev nu givet Ordre til at tilkalde det i Søværnekommandoen 'tjenstgørende Personel, der ikke havde Vagt. Endvidere blev
Direktøren for Krigsministeriet, der var nærværende 1. Ministeriet.
underrettet, og efter at have været i Forbindelse med Forsvarsministeren, anmodede Direktøren Chefen for Generalkommandoen og Chefen
for Generalstaben om at møde i Krigeministeriet. ,
Under Drøftelsen ,a f de indløbne Meld'inger blev det nævnt
for Forsvarsministeren, at de af Søværnets Enheder, der

ma~tte

være

til Stede ved eventuelle Landgangssteder, vilde handle efter de forud givne Forholdsordrer (jvfr. Søværnskommando-Ordre Nr. 2, Bilag
Nr.

3). Ministeren var ganske indforstaaet hermed, men tilføjede

, paa ' Fo~ e s p ørg s el ,
lor~n8t

at der ikke skulde udstedes Ordrer ,om Yderligere

ltninger, førend man havde Kendskab til

d~:

af den tyske Ge-

sandt paa den tyske Regerings Vegne fremsatte. Krav eller ,Forslag.
Herefter udviklede Begivenhederne sig 1 Hovedsagen som
følger, idet der med Hensyn til 'Det a i l l er henvises til efterfølgende detalllerede Beretning' om Forhold og Tildragelser under Besættelsen inden' tor de forskellige Omraader.
Mellem Kl. 0430 og 0450 indløb Meldinger om tyske Troppers Overskrldels'e af Grænsen ved Krusa'a og om Landsætning af tyske
Tropper 1 Middelfart, Nyborg, Korsør 'og 1 København ved Langel1nle.

~Kl. 0458
SøværnskoIIlIIlB.ndoens

og Kl. ca. 0500 kom følgende Telegrammer til
Kundek~b

henholdsvis fra '''Ingolf'' og fra "Høgen",

"Anmoder om Ji'orhol,dsordre x 0455 11 ,
"Tysk Værnemagt opl'ordrer'Anløb af Nakskov, da. dansk
Grænse foroeres', Anmodex: ,om Forholdsordre

x 0435",

- 1~5 Da Chefen for Goneralkommandoen og Direktøren for Kriss-

ministeriet - Kl. ca. 0455 - var kommet til Stede hos Forsvarsministeren (Ohofen for Generalstaben var blevet holdt tilbage af do tyske Tropper), orienterede man sig om Situationen paa Grundlag af de
indkomne Meldinger. Søværnakommnndoen blev herunder bekendt med, at
tyske Tropper havde overskredet Grænsen i

Sønderjyll~nd

i hele dens

Udstrækning.
Kl. ca. 0510 tog Forsvarsministeren

~

ledsaget

~f

Chefer-

ne for Generalkommandoen og Søværnskommandoen - til liøde hos H.M.
Kongen paa

hvor ogsaa Statsministeren og Udenrigsmini-

Ama11~nborg,

steren var til Stede.

•
•

Forinden forespurgte Chefen for Marinestaben, om der
maatte gives Ordre til Mo~foranstaltninger, hvorefter Ministeren
gentog, at der ikke maatte udstedes

yderlig~re

Ordrer, førend der

forelaa en Regeringsbeslutning paa Grundlag af do af den tyske Gesandt bebudede Forslag. Chefen for Søværnskommandoen gav Ordre til Alaruberedskab, men at der ikke maatte skydes før efter nærmere Ordr e ,

I Henhold -h er t i l blev der pr. Telefon udstedt følgende
Ordrer I

_

Kl. 0515 til Søværnets Kaserne:
-Der skal øjeblikkelig purres ud paa

•
•

~aernen

og

i -Fyenll •
Kl. 0521 til Kyatdefensionenl
"alarmberedskab.
Armer Spærringenll.
.
.' ,
I

Fra Chefen tor Kystdetens1onen, der tillige var Stationachef paa
Flaadest&t~onenl

IIJeg besætter Poster pa.e. Holmen".
Svar;

"Jf;lo - ikke akyde før efter nærmere Ordre".
j

Kl. ca. 0530 til Styrken i Fr..cderiksha.vn
II

"

0530

Il

Søværnets Kaserne

II

tf

0535

"

Flyvevfesenot

"

II

0620

"

Styrken i Aarhus

3.
ikke skyde før efter
nær1Uero Ordr e .
Sikringatj~noste

Kl. 0530 til l' Eskadre:
"Beredska.b men ikke skyde før efter nærmere Ordre, medens Forhandlingerne staar psa".
Kl. 0530 til BorgstedBatteria
llAl'me:r; Spærringen".
Fra Borgsted Batteri:
II Ingen Afnerkning ll •

/

"Annullerer, men Sikringstjeneste 3; ingen Beskydning

Svar,

tør efter nærmere Ordre II •

Kl. 0539 til Slipshavn pr.

Radio~

IIArmer Spærring x 0538".
Det skal bemærkes, bt Ekspeditionen af ovenstaaende Ordrer
om Sikr1ngstjeneste

3, der ikke udsendtes pr. Radio til Styrker paa

Søen, vanskeliggjordes af de allerede

pUB

dotte Tidspunkt begyndende

Forstyrrelser 1 Teletontjenesten, hvilket bl.a. var Aarsagen til, at
Ordren til Slipshavn om at armere Spærringerne maatte sendes pr. Radio.
Som Svar pas. "Høgen"s 'Tolegram x '0435 beordredes IIHøgen l1
ved Telegram afsen4t Kl. 0540 til at indgaa til Nakskov.

I Tiden tra Kl. ca. 0510 indløb en Del Meldinger, hvoraf
det fremgik, at talrige tyske Luftfartøjer stod Nord paa i Sundet,
Store.Bæ1t, Lille-Bælt og i Kattegat.
Fra Kl.

0535 blev København overfløjet ,af et stort Antal

tyske Luftfartøjer, hvorfra der nedkastedes Flyveblada (jvfr. Bilag
Nr. 102).
Kl. 0525 var der fra MasnedØ Fort modtaget Melding om,
at tyske Faldskærmstropper var blevet landsat paa Banelinien.
Kl. 0545 blev jourhavende Adjutant hOB H.M.Kongen af Søværnskommandoe~ underrettet o~; . a~ .eri tysk Styrke var gaaet i Land

ved Søværnets

~serne, ' og

Kl. 0555 om, at den var gaaet

om

Bord i

- 187 ilNiela luel" ~

Kl. ca. 0615 vendte Chefon for Søværnakommandoen

tilbag~,

medbringende Regeringens Afgørolse - at Danmark bøjede sig for Overmagten, og at der ikke maatte gøres

~odstand

- Bamt de hermod til-

traadte Betingelser, der i OversættolsJ er angivet i Bilag Nr. 103;
"Meddelelse fra den tyske Rigoregoring Ol.

r>

I Overensstemmelse hermed blev der fra Kl. 0620 udstedt
Ordre til de af Søværnets MYndigheder og
kunde

op~s

~nheder,

mod hvilke der

Telefonforbindelse, til at otablere Sikringetjeneatc

l, samt at der efter KDngens og Regeringens Ordre ikke skuldo ydes

•
•

~odstand,

og at intet

~toriol

maatte

ødel~gges.

Endvidere sendtes følgende Telegram som B11ndtelegrao loed
Rad10ekspresslgnal til alle Søværnets Radiostationer.
i1])fter Regeringens Ordre Sikringstj eneste 1. Ikke skyde. x 0626 ttX )
Mi nes pær r i nger ne i Bælterne og i Sundet blev beordre t
desarmeret henholdsvis Kl. 0637 og Kl. 0724.
Vad Telegram x 0630 beordredes de ved Store-Bælts-Spærringen stationerede danske militære Enheder i Havn, og i'Dragen ';,
der holdt Patrouille ved Skagens Rev, blev vod Telegram x 0810

uo-

ordret til a.t afgaa til "Pedor Skram".

•

ske

•

ringen t11traadte ~etingelser saavol angaaende Skibsfartens Forhold

Endelig sendtes Forbindelsosofficerer til MØde med de tyMarine~d1gheder

i Købe lihavn, hvorunder indlo~enda Forhandlin-

ger paabegyndtes vedrørende den praktiske Udførelse af de af Rege-

som angaa.ende Søværnets Forhold, horunder;
a) Foreløbig Oplægning af alle danske Orlogsskibe,
b) Ophør af dansk Neutralitetsbevogtning paa Søen,
c)

x1

~pørgsmaalet

om Bovogtning og Tilsyn med de danske Mine-

Telegrammets Ordlyd skulde have været:
"Efter Regeringens Ordre Sikringstjeneste l. Ikke skyde.
Materiellet ikke ødelægges",
men ved Qmsætning til Kode fik det fejlagtigt følgende Form J
"Efter Regeringens Ordre. Efter Regeringens Ordre Sik..
rinQ's t.iAnARt.A'

T~~ø

R1.., r" ., 1I

- 188 spærringer, der tra tysk Side prinoipiolt ønskedes oprethOldt,
d) Overlevering at KYstdetensionens Værker,
o

o

e) Opretholdelse at dansk Lodstjeneste,

t) Indtil v1dere ingen Mørklægning at Fyrbelysningen.
Paa Grundlag af de ~ ~ ~egeringen tiltraadte Betingelser

udstedte Forsvarsministeren endvidere den i Bilag Nr. 104 angivne
•

o

Yorholdeordre til Hærens og Søværnets Afdelinger m.fl.

t

I

, I

Detailloret Beretning

Forhold og Tildragelser den 8 • 9' April
indenfor forskellige Omraador.

København.
A.

Situationen ved København den 8/4--4-0 aften,
l.

!f;yatdefenaionon.
---

,.
·1 \

Den almindelige Situation vod Kyatdefenaionen den 8/4 Aften var følgende I
Ingan af Kystdafenaionens Værker var - som tidligero om-

•
•

talt - krigsbeme.ndet •
Vagts- og Bevogtningastyrkerne paa de belagte Værker omkring København var fordelt Bom følger:
Befalingsmænd In.:t'l.
54

Vpl.

Ia.lt

80

134-

Uiddelgrundstort

97

107

204-

ilakfort

33

239

272

Dragørfort

21

72

93

Ialt 205

49~

Kommandostationon Lynetton

703.

Landlov var som sædvanlig givet om Eftermiddagen efter
almindelig Udskejning.

•
•

Pa.a

Grund a.f den la.nge forudgaaende laperiode lod Besæt-

ningernes og Skolernes Artilleriuddunnelse pa.a. de belagte Forter meget tilbage at ønske •
For lIiddelgrundafortets VedkoInmende var Bema.nd1ngsforhol ..
dene i beredskabsmæasig

Henseen~e

særlig daarlige 1 det paagældende

Tidsrum, som Følge af at Fortet var under Klargøring til MOdtagelse
I

og Uddannelse af de 460 værnepligtige, der skulde møde den 9/4-, og
til Uddannelse at Kadetlærlinge og OVerkonstabelelever, der var antaget den 8/4.
Dette havde medført,
~ 00..

135 ~, der var uddannet paa Fortet, den l' og a/4 var

blevet overført til Flakfort, saaledea at det resterende Antal

-

1'-)0 -

værnopligtige for Størstedelen var Frigængere uden egentlig Art1lleriuddannelse,

!!

Middelgrundst~rt med

Henblik paa Befalingsmænd til den nye Ekser-

cerskole, den 8/4 r"ik' tflkommander'et 35 nyudnævrrts Befalingsmænd
(KYstkadetter og Overkonstabler), der ikke var uddannet paa Fortet,

!i 'ortet s.D. '(den 8/4) tik t1lkommanderet 39 Læriinge og Elever,
der ingen torudgaaende Uddannelse havde.
~ndvidere

var 17 OVerkonstabelelever, der hørte til For-

tet, og som var uddannet paa dette, midlertidigt underbragt paa Lynetten tor at skyde Håån~vaabenSkydninger.
Endelig var Chefen for Mlddelgrundsfort, der mobiliseringsmBseigt hørte til "Niels Iuel",den 8/4 blevet , fra.komma.nderet Fortet
og den efter Chefen ældste Søofficer paa Fortet indsat som Intertmsohet som j1ølge at de ~.D. beordrede Genindkaldelser til "Niels Iuel" ,
Efter at Landlov var givet, omfa.ttede Middelgrundsfortets
ombordværende Besætning a
l Søofficer (Interimschefen),

6 Kystotfioorer,

35 andre Befal'ingsmænd, heraf 22 nyudnævnt e
(s.D. tilkommanderede) Overkonetabler,

40 værnepligtige og

39 Lærlinge og Elever uden Uddannelse.
~ølgende Poster var Natten mellem den

8' og 9/4 besat

paa rekket:

l Vagtohef,
l vagthavende Befalingsmand ved 75 mm
A.L.K. (~~l ~g1velse af Varselsskud),
l Udkig pae. "Kronen" (vpl ~ ) ,
l Ordonnans hOB Vagtohefen (vpl.),

2 Mand ved 75 mm A.L.K. (vpl.),
Desuden skulde i Henhold til Tjenesteordn1ngen for

~ortet

Besætninger til 2 Stk. 12 om P.K. være udstUkket og møde ved de reapekt1T Kanoner par. Al'armsignal.

I Løbet af den 8/4 var der blevet .f or ha ndl et mellem Søværnskommandoen og Kystdefensionen om eventuelt at supplere Besætningerne op med genindkaldte værnepligtige af tidligere Aargange eller at

t~stholde

MØdeordrerne til de 460 værnepligtige. der skulde

ti

møde den 9/4. Da man fra Regeringens Side ikke ønskede ekstraordl-

f

nære Indkaldelser til Kystdefensionen, og SØværnskomrnandoen paa det-

t

te Tidepunkt ikke anaaa Situationen for at være akut for Danmarks

~,

Vedkommende, blev man a taaende ved at fastholde den planlagte. normale Indkaldelse, idet denne Løsning desuden var at foretrække af
organieatoriske Grunde og blev anbefalet af Chefen for Kystdefensi-

•
•

onen ·- dog under Forudsætning af, at der ikke kunde forventes fare-

Situationen paa Søen omkring København var - som tidligere
amtalt • saaiedes, at ingen af de til Raadighed værende Vagtsskibe,

benhavns Redomraade paa Grund af Isforholdene (svær sammenskruet
Drivis ).
Lodatjcneaten Nord for København blev varetaget af Lodsdamperen IlLodsen", der efter Kl. 2330 opholdt sig Nord for ll1d..dolgrundstortet i en Vaage, der holdtes aaben af den nordgaaende Strøm.

Ved

k.
Flaademateriellet ved København. .

~laadestationen

henlaa følgende SkibsIDaterlcl under

Komme.ndo:
a) artilleriskibet "NicIs Iuel a •
Artilleriskibet lsa fortøjet udfor Nyholms

I

f·i

,'!

"
~
r~

l,

t

Bevogtnings- og Patrouillefartøjer kunde være paa Post indenfor Kø-

•
•

~

I:

truende Begivenheder i don følgende Maanod.

2.

r-

Kr~n

og havde

- som tidligore nævnt - gjort Tjeneste som Kaeerneskib for en Del

at det pr. 1/4 nyindkaldte Mandskab.
Som Følge af den trufne Bestemmelse om hurtig Udrustning
af Skibet og Genindkaldelsen af det hertil hørende værnepligtige

Mandskab; der var· blevet hj emaendt den 30/3, var Kommandoen blevet
hojst i Skibet og Eskadrechefens Kommandotegn blevet flyttet hertil

- 192 fra Stationsskibet "Hekla" den 8/4 Kl. 1600.
Samtidig var det værnepligtige Mandskab fra Eksercerskolen blevet overført til Søværnets Kaserne, og Befalingsmændene til
IINiels Iuel" t1ltraad.te Tjeneste om Bord.
Under dNiels Iuel"s Oplægning Bom Kaaerneakib var Beredskabstilstanden 1 Hovedsagen følgende.
Skibet havde kun en mindre Stambesætning, idet Hovedparten at de til Skibet hørende Befalingsmænd gjorde Tjeneste paa Eksercerskolen. :
Alle Kanoner var klargjorte i konserveret Stand (horfra
undtaget 15 cm Kanon Nr. 5 og 6, hvis Sigter var aftaget for Eftersyn. Endvidere var Piberne til 8 mm R.G. nedatuvot i Magasin).
Ingen J\JIImuni·tion ved noget Skyts.
Fra Maskinen var en Del Maskindele til Reparation ved Or-

logsværftet samt en Del

i Gang.

~ftersynaarbejder

Efter Kommandohejsningen klargjordes 15 cm Kanon Nr. 5
og 6, saaledes at disse Kanoner var klargjorte 1 konserveret Stand
ved lUdnat s.D.
UBakinreparationorne blev
tilendebragt om

~orm1ddagen

u~ført

i Løbet af Natten- og

den 9/4.

Kl. 1800 den 8/4 var "Niels Iuol"a Peraonclstatusl
Mødt

Mangler i Henhold til

8

4

50

4

50

24

6

6

48

130

Søofficerer
Andre Befalingsmænd
Mather og Mathelever

""-

,tv ca •

"

Vpl. Maakiniater
Andre værnepligtige

II

Krigsbomandingsrogle~.

Indtil Kl. 2400 mødte 7 genindkaldte værnepligtige, og
mellem Kl. 0000 og 0700 den 9/4 mødte yderligere 3genindkaldte
værnepligtige.

Som

Føl~e

af Skibets Klargøring og de foretagne Genind-

kaldelser blev der af l' Bskadre ikke givet almindelig Landlov til
"Niels Iuel- den 8/4, men der blev givet Tilladelse til , at Befa-
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lingsmænd og Personel af Stummandskabet, der ikke. havde hatt Lejlighed til at forberede sig paa snarlig Afgang paa Togt, kunde-faafri i den Udstrækning, som Tjenesten tillod det.
Om

Bord i -Niels luelil var der iøvr1gt norraal Vagt med

SØofficer paa Dækket.
b) l' M1nestrygergruppe;

~Søhundenll

,

"Havka.tten Il •
Disse Fartøjer

•
•

hørte i

l~a

ved sydligste Torpedobaadsbro og hen-

Henseende under Kystdefensionen.

kO~ndOwæSBig

Der var normal Landlov. IISøhunden a havde Boe

,

Tjene6teba~d

fuld Besætning om Bord og laa paa en Times Vareel. De øvrige

B~ade

havde l Skifte om Bord.
c) lJinestrX60ren "Ha.vørnen".
Dette ia.rtøj, der kommandomæssigt henhørte

un~er

Mar i ne -

stationen Slipshavn, 18.& ved sydligste Torpedobaadabro.
Kommandoen var don 8/4 skiftet fra -Narhva.len ll til
ørnen", og Omskiftningen var ikke tilendebra.gt, da

Il

Il

Hav

o

Havørnenll i Re-

aliteten ikke havde været klar til Kommandohejsning den 8/4.
Der var normal

~ndlov"d.v.8.

l Skifte om Bord, idet

Fartøjet undor Isperioden i landlovsmæ3cig Honseende havde gaa.et
•

•

Vagt BaDmen med l' Mlnastrygergruppo.
d) 2' og 3'

Undervandsbaads~ru~pe;

"Daphne",
"Floral' ,
-Rota. 1I •
Baadene
'xodoxl a gt

l~

ved Undervandsbaadsd1visionen og var direkte

Søværnsko~andoen.

Der var normal Landlov, d.v. r.. Tj cneetebo.a.den ( "Daphne " )
havde fuld Besætning om Bord, madens de øvrige Baades Besætninger
havde Landlov.

-

.

.

.Jo/'+-

-

Ved de respektive Divisioner henlaa følgende

Ski~~1el

uden KCmmando hejst og uden Besætningera
Bevogtningsfartø.j et "Hvalrossen Il ,
Minestrygeren "Søbjørnen"
_"
L..-

(uden Art1llerikommandoanlæg m.v.),

"Søulven"

"

"

"Springeren ll

"

"Narhvalen" (periodisk. Eftersyn),

,

Undervanfsbaaden "Bellona"
" . ,)

If

,....

(Hovedef~ersyn),

"Ran" ,

n

"Triton ll ,
"Galathea" (oplagt i Materlelreserve.
Uden Akkumulatorbatteri).

Ved Nordre Toldbod (Nordenden) laa fra Kl. 2000 Inspektionsskibet "Islands FalkIl, direkte underlagt Søværnskommandoen.
Der var normal 'La ndl ov (kvartersv1s).
Inspektionsskibet var klar til. Afgang til Færøerne, men
var

pM

Grund af -Forholdene i Kattegat og Skagerrak blevet tilbage-

holdt indtil videre'. -

3 . . Fla.a.destationen.
Søyærnete ~Kaserne:

Efter Udskejning den 8/4 blev der som sædvanlig givet
Kvarter-Landlov.

4.

Luftmarinestationen København,

I Hangaren var 5 Rekognosceringsluftfartøjer flyveklaro,
modens 3

Rekognosceringsluftf~rtøjer

stod til Eftersyn. De øvrige

til Station hørende Luftfartøjer var til Eftersyn ved Orlogsværftet,
Der var normal Landlov.
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Bogivenhed9r ved Besætteleen af KøbenhaJæ
Aen 9' April.

l.

~stdefenBiol~n

benqavns

og Kø-

~i~eapærringer.

Natten ID3llom dvn 8' og 9/4 forefaldt intet usædvanligt
indenfor Københavns

R~dorræaad~,

før der Kl. ca. 0400 fra Lodsdampe-

ren, der paa dette Tidapunkt befandt sig ca.

t

Sø~il

Nord for Mid-

delgrundafort, observeredes 2 Skibe, der Nord fra styrode mod de
nordligo Ylnespærringer.
Det forresto Skib førte en enkelt Toplantarna og $idclya,

•
•

det

agt~rate

2 Toplanturner og Sidelys.

Lodsdamperon stod straks henimod Skibene for at stoppe
d~

og sætte, Lods om Bord.
Skib~ne

styrede ind mod Kroneløbstyrlinion. Da

Lods~po

ren befandt sig ca. l Søoil fra diaae Skibe, Batte det agterste
Skib Projektøren paa Lodadamperen og afgav nogle Blink. Derefter
rettedos ProJoktørun et Øjeblik mod Skibets eget Flag under Gaflen.
J?aa Grund &f Afstanden og den korte Bolyoningst1d kunde Flaget ikko
skolnos udover, at det syntes rødt.
Skibene Bejlede med god 'Fa r t , saaleder, at det var udelukket. at Lodsdamperen kunde in~~ente dem, og da 'Kur s en var nøj~ mod ,
r:

iyrlinien, tormodJdea, at det var dansko OrloBsfartøjer, der ikko

•
•

bGvde Pligt til at tage Loda.
Samtidig med at Lodsdamperan

S&a

do 2 Skibe, blev dias0

observeret fra Middelgrundofortet.

Da Skibene ikke stoppede op for at tage Lods og ikke
, f ør t e Lodalanterne, tændtes en Projektør mod dot one Fartøj, dor
Q~!attedoo

som værende en stor Bugserbaad.

Stopa1gnal (internationalt K) hejstes og belystes.
Derotter belystea det andet Fartøj med Projektør, og det
Oa&S da

at være et tilsyneladende uarmeret Orlogefartøj af ukendt

Nationalitet. Der aaas ingen Folk paa Dækket. Da Projektøron rettedes mod

~kibot,

sandtes derfra on

~kko

Blink, hvorpaa Projektøren

blev slukkot, og Ordre blev givet til Affyring

~f

VarsQlsskud.
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Paa dette Tidspunkt befandt Skibene sig endnu Nord for
Ulnoøpærringerne (jvfr. Bilag Nr. 1051 Skitse af tysk Transportskibs omtrentlige Rute den 9/4 1940).
Da Projektøren blev slukket, bolyste Skibet sit Flag, der

erkendtes Bom tysk Orlogsflag.

~erefter

alUkkedes alt Lys om Bord 1

de 2 Skibe, der fortsatte med god Fart (skønsmæssigt 10 Knob) ind
mod Havnen •
. Det beordrede Varselsskud med 75 mm A.L.K. faldt ikke,
hvorpaa

~otests1gnal

hejstes og belystos (internationalt

V.~.S.).

Kl. 0403 afgaves Melding om det passerode til Kommandostationen Lynetten, der Kl. 0417 a.fsluttede Videremeldingen til

Ef~

terretningsstationen i SØværnskommandoen.
Som Yølge af, at Tidspunktet for Observationen af do 2
Skibe nærlig faldt sammen med Tidspunktet .for Vagtafløeningen paa
Uiddelgrundsfortet, befandt der sig 2 Officerer paa "Kronen", saaledes at den ene omgaaendc kunde afgive Melding om Observationerne,
modens don anden passede Signal-og Projektørtjenesten.
Da Vagtchefen var færd,ig med Signaleringen og Proj ektør.

tjenesten, undersøgte han den 75 mm A.L.K. for at finde Aarsagen
til, at Varselsskuddet ikke var faldet. Det viste sig

~,

at Grun-

don hertil var, at Patronen paa Grund af Fedt i Kammeret ikke kunde
indføres helt, saaledes at Kilen ikke kunde lukkes.
Kanonkommandøren havde gentagne Gange forsøgt at lukko
Kanonen, uden at det var lykkedes, og han var ikke kommet paa den
Tanke 1 Stedet at anvendo den anden 75 mm A.L.K. eller en af Fortets
75 mm PJt., der og&&& skulde være klar til Afgivelse af Varselsskud.

Som yderligere Grund til, 'at Varselsskud ikke blev afgivet, anføres
1 Kiddelgrundstortets Rapport om Begivenhedernes "---- Kanonkomman.

dørens Ukendskab til Vaabnet og hans manglende Kendskab til Fortets
Tjenestegang, hvilket maa tilskrives hans korte Tjenstgøring (4 Dage) paa Portet, -----".
~ttor

Afslutningen af Vagtchefens Undersøgelse af Kanonen

skønnedes dot 1mldlartid for sent at afgive Varselsskud med en anden Kanon.

Kl. ca. 0415 observeredes de 2 tyske Skibe fra Lynetten
ataaende ind gennem Kroneløbet. Det forreste stoppede op ved Bølge"br yder en , medens det andet fortsatte og gik Kl. ca. 0420 til

KaJ

væ

Lange11niemolen, hvor der tilfældigvis netop var fri KaJlængda mellam en dansk Isbryder og nogle oplaBtc Fragtdampere paa et saadant
Sted, at det tyske Skib set fra Middelgrundsfortot maskeredes af
Trekroner, s&& kun Overkant af Skorsten og Master kunde BOS, da

~et

blev lyst. Tillægningsmanøvren blev udført meget hurtigt og præcist
Fra

~etten

kunde skimtes en Del Folk paa Dækket, og det

skønnede~

&t Skibet var armeret, men det var endnu for mørkt til at ae, hvad
der foreg1k.

•
•

(Do 2 Skibe viste sig senere at vær e henholdsvis tysk Isbryder ·Stettin ll , der førte Handolsflag, og S/S "Hansestadt Danzig ll
(ca. 1300 N.R.T.), der førte tysk Orlogsflag og var armeret med 2
Btk. 10 - 12 om Kanoner) •
Paa Kommandostationen Lynetten, hvor Chefen for

Kystdefe~

sionen befandt Big, havde man paa dette Tidspunkt· dannet sig den
Opfattelse, at Skibet medbragte s&ar.ede fra krigsforliste Skibe
(maaske i Forbindelse med Begivenhederne Nord paa), der Ønskedes
udskibet i København, og man forestillede sig ikke, at der var ved
at foregaa en Besættelse af Hovedstaden, ikke mindst i Betragtning

at

8k~beta

Udseende og tilsyneladende svage Armering.

Kl. 0445 var det imidlertid blevet

•
•

Sa&

lyst, at man fra

Lynetten med Sikkerhed kunde fastslaa, at der fandt Udskibning af
Tropper Sted, bestaaende af Fodfolk med krigsIDæssigt Udstyr og for-o
"synet med Cykler og

~torcykler.

~lding

herom blev straks afgivet

t1l Søværnskommandoen.
Lynettens Bosætning blev purret ud; Stabschefen og Chefen
for Lynetten blev telefonisk kaldt om Bord.
Paa Grund af Begivenhedernes hurtige Udvikling blev der
ikke sendt en Officer fra

Lynett~n

til Langelinie for nærmere at

undersøge Traosportskibet straks ved detteB Ankomst.

Efter forskellige telefoniske Samtaler

mell~

Søværnskom-

mandoen og Kystdefensionen i Tidsrummet fra Kl. ca, 0450 - 0520

-

.l'jO -

blev der Kl. 0521 fra Søvernskommandoen givet Kystdefensionen Ordro
till Alarmberedskab - Armering at Mlnespærringerne - ikke skyde før
efter nærmere Ordre.
Indenfor samme Tidsrum hørtes fra Lynetten først en kraftilsyneladende,
tig Detonation og senere adskillige GO~rSkud~f··Retn1ng fra Langelinie.
Saavel Nordre som Søndre A-Spærring var armeret Kl. 0540
- dog var man som Følge af forskellige Beskadigelser i Søndre
Spærring

p~

A-

Grund af den 'forudgaaende Isperiode ikke ganske sikker

paa, at tølgende Grupper i denne Spærring var armerede: 2 - 9 - 13 -

14 og 15.
(1 Mine detoneredo i vostlige Dul af Nordre A-Spærring,
1 i østlige Del af Nordre A-Spærring og l i Søndre Å-Spærring henholdsvis Kl. 0545, Kl. ca. 0635 og Kl. es. 0550, hvilket formentlig
skyldtos, at et Stødhorn pas de .paagældende Miner har været paavirket af Is eller af et Kabel, som har ligget hen over Minerne).
Kl. 0555 observeredes. for første Gang fra Lyn et t on tyske
Ka.mpmaskiner, der i de' efterfølgemde 3 Timer med Uel l emrum overfløJ .
Byen; det største Antal, der observeredes samtidig, var 30.
Kystdefenaionen gav Kl. ca. 0635 Ordre til l' Minestrygergruppe om Ombordkaldelle af ilandværende Chefer m.fl. samt om at
sætte Dampen op og at afgaa .til Lynetten.
Kl. 0650 modtog Kystdefensionen følgende Ordre fra Søværnskommandoani
"Sikringstjeneste l, ikke skyde, ikke ødel<:lgge Materiel. Regeringens Ordre".
Ved 7-Tiden
ikke kunde

ko~

telefonor~dc

.l.}deki.llige Befal'ingsmænd, at de

til Lynetten, da TOldbodon og Havnen var spærret

f tyske Tropper. De beordredes alle til at ringe efter Ordre senere.
Xl. 0724 modtog Kystdefensionen Ordren om Desarmering

f

M1nespærr1ngerne og forberedtes pua , a t der v il de komme tysk Besæt telse at Forterne, samt at der efter Kongens og Regeringens Or dr e
ikke maatte ydes Modstand mod denne.

Saavel Nordre som Søndre A-Spærring var desarmeret Kl.
0800.

Endvidere modtog Kystdetenaionen i Løbet af Dagen følgen.
de Ordrer fra Søværnskommandoen til efternævnte omtrentlige Klokkeslet.
Kl. 0755. "Dersom tyske Fartøjer anlØber et Fort direkte, skal de
modtages uden Modstand".
Kl. 0844. dsaatremt der fordres adgang til Søforterne, skal
Fordring imødekommes. Direktiv: Vi skal indstille

8&~dan
08

paa

et venligt Sa.ma.rbej de".
•

•

Kl. 1315 J "Etabler Mørklægning fra og ,ed i Af t en" •
Kl. 14251 Il Al Landlov suspenderes inq.til viderell.
Kl. 1455z IlIntet Orlogsfartøj ma.a. forla.de deres nuværende Plads ll
og endelig
Kl. 19001

Ordre om at Kystdefenaionena Forter og Værker skulde
r~es

og overleveres til don tyske Værnomagt, samt at

OVerleveringon skulde kunne finde Sted don 11/4 fra Middag.

I den Anledning blev der af Kystdefeneioncn samme Aften
udgivet don i Bilag Nr. 106 angivne nærmere Ordre for Afr1gning0n

•
•

og OVerleveringen af Fortor og Værker.

,
"
l

.1

°Ba&

do enkelte Forter i~enfor Københavns Redomraade

forløb Begivenhederne, der ikke tidligere er omtalt, i Hovedsagen
Bom følgerz
Mlddelgrundsfortet:
E~ter

at de 2 tyske Skibe, som foran omtalt, var indpas-

seret, og man fra Middolgrundsfort 11avde konstaterot, at ingen andre fremmede Krigafartøjer nærmede sig, forholdt man aig afvent ende, indtil der Kl. godt 0521 blov modtagot Ordre fra Kyatdofonsio-
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non om at sætte Fortet i

Alarmbcre~skab

aamt om Armering Qf Nordre

A-Spærring.
Følgende Skyts m.v. blev herefter

bC6at~

4 Stk. 12 om P.K. (Grupperne A og B, der havde
Sh7defrihed fra Vest gennem
Nord og øst paa, og som var
de Kanoncr , der under Sikringsstyrken normalt var bleV"lt. besa.t) .
2 Stk. 75 mm P.K. (Nr. l og 2 ),
2 :;>l~ 75 mm A•L•K• ,
2 II
dobbelte A. L.Rek. Geværer,
l Arstandsmaaler.
/~ (Til Orientering ka.n oplyses, at følgende Skyts pas.

Middelgrundetort havde

Skydefr~hed

Syd for Spærringen og kunde

bære mod Københavns Havn:

30,5 om K. Nr. l og 5,
II
II
Il
9, 10, Il og
17
12

12,

"P.K. Nr. 5 og 6,

Til de 30,5 og 17 cm Kanoner var der ingen Besætninger,
og 17 am K. Nr. 12 var ikke klar).

Fra Kl. 0555 observeredes et varierende Antal tyske Luftfartøjer over København.
Kl. ca, 0600 modtages' fra Kystdefensionen Ordre om, at '
der ikke maatte skydes uden efter særlig Ordre.
Endvidere modtoges følgende Ordrer og lign. a
Kl. 0655 fra. KystdefAnsionena
"Sikringetjeneete Nr. l. Ikke skyde, ikke ødelægge Mate-

-

riel- •

Kl. 0710 fra Efterretningsstationena
"Danmark besat af Tyskland. Fyrene slukkes efter Instruks. Enkelte Krigeenheder interesserer ikke i øjeblikket, større skal indberettes. Skulde Besættelse
tinde Sted, tilintetgør hemmelige Papirer".

-

I:..VJ.,

-

Kl. 0725 fra Kystdefonsionenl
"Desarmer Spærringerne hurtigst muligt ll.
Kl. 0755 fra Kystdefenaionen:
"Dersom tyske Fartøj er anløber :b'ortet, skal de mod tagaa
uden Modstand".
l.

Kl. 0950 fra

Ky8tdefensionen~

i:

aSaa.f r emt der kommer tyske Militær personer til Fortet,
skal de modta.ges med Høflighed".
Kl. 1010 fra ICystdefensionenz
"Ordrer, De har f&aet at E-Stationen om Tilintetgørelse

•
•

a.f fortrolige Papirer, a.nnulleres".
:

Kl. 1320 fra

Kystdefensionen ~

•. 1
• ·1

"Fra og med i Aften tota.l Mørkl ægning U ,
Kl. 1515 fra Kystdefens10nenz
"Landlov maa ikke gives. Fyret tænd es normalt. Alt andet
mørklægges ll.
Kl. ca. 2200 fra Kystdofenaionen pr, Telefon den i Bilag Nr. 106
angivne Ordre vedrørende Afrigning oe

Ov~rlever1ng

af

Fortet til den tyske Værnemagt den 11/4,

•
•

i'laktortetz
Paa Grund af MØrket observeredes de tyske Skibes Indpasaage til Københavns Havn ikke fra Fortet.
Kl. 0522 modtoges følgende Ordre fra Kystdefensionen:
.~1r ~cn'1rot.

1.

AJ.iIIilI'Wv { f l

....

~

•

til'

.,

t ..../

l'~

i.,If

l ø '

f~

DlIl1'mo1'o 01'111'0 ".

Fortet blev herefter sat i Alarmberedakab.
~a.

:

Kl. 0600 observeredes et varierende Antal tyske

Xr1g~

luftta:rtøj er over K,øbonbavn.

Kl. 0612 afgav Fortet 3 løse Varselsskud med 75 mm A.L. K.
mod 6 tyske Krigsluftfartøjer over det spærrede ~wraade Syd for
i1akfortet. Luftfartøjerne drejede af fra sydøstlig t~l sydvestlig

Kurs.
Aarsagen til, at Varselsskuddene blov afgivet, var, at
en Otficer uden Vagtchefens Ordre paa eget Initiativ affyrede dem.
Kl. oa. 0655 modtoges følgende Ordre fra Kystdefensionenl
·S1kringstjeneste Nr. l, ikke skyde, ikke ødelægge Materiel.
Rtter Regeringens Ordre".
Endvidere modtoges følgende Ordrer fra Kystdefensionenl
Kl. 0755.

"Dersom tyske Fartøjer anløber Fortet direkta, skal de
modtages uden :Mods tand" •

Kl. 0900,

"Saafremt der kommer, tyske Militærpersoner til Fortet,
skal de modtages med

~IØflighod,

idet der skal etableres

et venligt Samarbejci.a ll •
Kl. 09201

IIOvenataaende Ordre Klo 0900 aka.l lyde sa.e.ledos 1"Efter
Kongens og Regeringen9 Ordre skal tyske Militærpersoner, der ankommer til Fortet, modtages med Høflighed,
idet der skal etableres venli gt Samarbej de :!. Mandskabet skal instruer6S deromll.

Kl • . 13151

"Etabler U,ørklægning fra og med i Aften".

Kl. 15151

"Al Landlov suspenderes indtil videre".

Kl. "1820 a "Tyskerne skål have Forterne; gør klar til at forlade
dem den 11/4 Pm. Nærmere vedrøronde Rømning føl ger i
Disposition". .
Kl. 2100.

Pr. Telefon den i Bilag Nr. 106 angivne Ordre vedrørende

~rigning

og Overlevering af Fortet til den tyske

Værnemagt den 11/4.

Dragørfortetl
Paa Fortet forefaldt intet usædvanligt, før der fra
KyBtdetens10nen~.

0523 blev modtaget Ordre om øjeblikkelig

A~

larmberedskab samt om Armering af Mlnespærringerne.
Fortet blev

he~efter

sat i alarmberedskab.

Xl. 0530 indberettedes Observationon af 14 tyske Krige- '

...

- 203 luftfartøjer over København til Efterretningestat1onen, og samtidig
blev der forespurgt, om der maatte skydes, hvortil der svaredes:
Nej.

I de sfterfølgende Timer observeredes et varierende Antal
tyske Krigsluftfartøjer (indtil 24 pa.a. ~n Gang) over Amager og København.

Kl. 0540 modtoges følgende Ordre fra Efterretningsstationena
II

Ikke skyde før nærmere Ordre Il

•

Kl. 0655 fra Kyatdefensionena
IIS1kringstjeneste Nr. l, der msa ikke skydes og .ikke ødelæg-

•
•

ges Materiel. Regeringens Ordre".
Kl. 0730 underrettedes Fortet af Kystdefensionen om, at
tyske Soldater havde besat København.
Kl. 0733 modtoges følgende Oplysninger og Ordrer fra Efterretningsstationonl
lID&nma.rk er besa.t af tyske Soldater. Fyrlolt slukkes efter Instruks, skulde der være Fare for Besættelse, tilintetgøres
Alle hemmelige Papirer. Enkelte Kxigsenheder interesserer
ikke i Øjeblikket, større skal indberettesll.
Endvidere modtoges følgende Ordrer fra

Kystd~fensionens

Kl. 0750a

"Jfinefel tet skal desarmeres u.

•

Kl. 0909'

ilE f ter Kongens og Regeringens Ordre skal tysk Militær

•

Kl. 1030;

l
"Intet maa ødelægges, ej heller fortrolige Skrivelserll.

Kl. 13151

"Mørklægning etableres fra cig med i Aften".

Kl. 1530:

"Al Landlov suspenderes indtil videre. Fyret skal bræn-

mo.dtages med Velvilj e, og der skal udvises Forstaaelso
samt etableres Samarbejde i fornødent Omfang".

de. Effektiv Mørklægning fra 1900 til 0500 11 •
Kl. 2145

modtoges pr. Telefon den "i Bilag Nr. 106 angivne Ordre
om

~rign1ng

og Overlevering af Fortet til den tyske

Værnemagt den 11/4.

Vedrørende de tyske Skibes Bevægelser (indenfor Københavns Redomraade), der havdo Forbindolse med Bosættelson af København, kan følgende oplyses,
Isbryderen -Stettin", der var stoppet op ved

Bølgebryde~

ren i Krorieløbet, havde tilsyneladende til Opgave at stoppe Trafik
ken paa Havnen, modens

Besættel~en

stod

p~.

Kl. 0700 ankom den tyske Isbryder "Preussen" Nord fra til
Farvandet Nord for Spærringen

s~n

med nogle Handelsskibe.

Isbryderen, der havde Lodoflag paa Fortoppen, fik Lods
sat om Bord fra Lodsdamperen.
Isbryderens Fører, der ønskede Lod s t,il Drogden, opgav at
have assisteret ved

Bje~gning

af et tysk Skib Btrandet Nord for

H41singberg og havde ikke Kendskab til, hvad der var passeret forud
ved København, da Skibets Rediostation var forseglet af det svenske
. Toldvæsen.
Ved Passagen af Kroneløbot observeredes IIStettin l l , d c r
havde .Si gnal oppe om, at Adgangen til Havnen var spærret.
Da APreussen'i ' derefter -g Ik langs Siden af ·Stettin" for

at forhøre, om Sejladsen Syd paa gennem Drogden var fri, viste det
sig, at der

Om

Bord i "Stettina var

CB. 10

bevæbnede, tysko Orlogs-

gest.er•
'

..

"Preussen ll overtog nu "Stettin"s Tjeneste og fik de 10
Orlogsg~ster om Bord, eit~r at sidstnævnte Skib havde anmodet om at

blive lodset Nord paa til nogle tyske Trawlere udfor Taarbæk; :
. Efter at have haft Forbindelse med Trawlerne blev "Stettin" lodSet tilbage til København, hvor Isbryderen Kl. ca. 1100 fortøjede ved Langelinie.
Kl. henimod 1400 afgik det tyske Troppetransportskib
"Hansestadt -Danz i g" og Isbryder:lo "Stettin" og "Preussen" fra København og stod Syd paa i Sundet gennem Kongedybåt • De 2

førstnæ\ID~

te Skibe havde dansk Lods om Bord fra København til Dragør.
Skibene passerede Drogden Kl. ca. 1500.

"'1

Udover foran anførte BaseJ ling af Købanhavn blev følgende -' .;
Skibe i LØbet af den 9/4 lodset gennom Nordre A-Spærring:
Udlodaningerl

i

Tysk lVS "Norder TillIl, der afgik aas. tidligt, a.t den var -

..i
"

"i,

udfor Taarbæk Kl. 0530.

•

.1

I
I

.r
.' ,
,

Indlodenipger:
Tidlig

"

om ~rgenenl

Svi tzera Ej ergningad.w.Jlper ·S1gyn ll,
Tysk Dampar IlMargrethe Cords ll ,
Rutebaadene IlAalborghus ll, '!liTederikahe.vn u og

•
•

Odin II •

;1

(Alle disse Skibe blev stoppet af ·Stettln", men fik ofter
en Times Forløb Tilla.delse til at sejle ind i Havnen ) •
Kl. ca, 0900:

Lettisk Damper "Arijall,
Tysk Damper 1l0tto Alfr. lillller ll,

Kl. ca. 1330a

s/s "Ola.f"

WSK
~ "~J

"
"
Kl. ca. 1430a

Kl.

15°0 1

Kl. 1800'

"mu'niall
danske

"Anna"
llHa.a.bet ll
"Astrid ll

WSK "Charlotto ll
Il IISvanon lt
a

•
•

. i"

danske

lIRuth"

Dansk l!/SK "Andr ea" ,
Dansk S/S ·'Sv.ond Pii",
}'.: . . ,1\.
ti
S/S "SkodsborglI,
Il

Finsk

S/S

WSK

II

Oslo II,
Il Saturn" •

• '

l•
Il

-

2.

'-vu

-

F1aadeIlJ8,terielle..L~~<i.....K..Ø-benhavn
•.

a) l' Eskadre '-Nio1s Iuo1·).
Om Bord i "Niels Iuel "

l~vdo

man intet Kendskab til Be-

sættelsen, før l' Eskadres StBbschef, dor var om Bord i Skibet, Kl.
ca. 0530 fra

Søværneko~~~d~ ~~

modtog følgende Ordre I

"Borodakab, men :ikke skyde tør ott ar nærmere Ordro, modens
Forhandlingerne staar pa.a".
Samtidig underrettedes Stabschefen om, at tyske Tropper
havde overskredet Krusaa og gjort Land gang pa a Fyen og ved Lang e11ni e , samt at Regeringen underhandlede i Øjeb1ikkot.
"Niols Iuel" blev herefter øj eblikk(; li g alarmeret og 'beor dret til at etablere skarpest mulige Beredskab.
Almindelig Udpurring fandt deref t er Sted, og der blev givet Ordre til Bes8tte1se af A. L.Skytset.
Kl. ca.. 0535 ankom til Kasernehavnen. et tysk Rotartøj
(uden Flag) f ørt af en Officer med 12 Mands Besæt ning - a l le revol-

\

verbevæbnede med Revolveren i Hylster ved Bæltet.

I

I

Fra. det tyske Fartøj gik 5 å 6 Mand i Land, og efter en
kort Forhandling med Kasernens vagthavende Officer, der var ved Kasornahavnen, gik Styrken hen mod "Ni e l s Iuol lf •
Polkene stillede sig op i Land ved La ndgan gen , og en Officer kom om Bord, idet han hilste Flaget .
Offioeren - en Oberleutnant zur See - henvondte sig til
Stabschefen og meddelte efter Or dre, at Tyske r ne kom for at
Danmark med at opretholde Neutrulitete n mod

E ng 1 a~d ,

hj ~l pe

og at nan haa-

bede, vi forstod, det var ;' f r eundl i ch" . Han overrakte en I1Bsk1nskroven Formular (jvfr. Bilag Nr. 107 ), som han anmodode

OD

Underskrift

paa, og som indeholdt Krav om,

!! Skibet ikke maatte forlade sin Liggepla ds ,
!i alle Kanoner og andre Vaabe~ øjebl ikkol ig skulde aflades , og a t
a l Ammuni tion og Haandvaaben skulde opbevares i aflaaset Rum under Chefens Ansvar ,

!1 Y&skin- og Radioanlæg sku l de gøres ubrugbare.

I

I
\

- 207 Efter at have gjort sig bekendt med Indholdet anmodede
Stabschefen uNiels Iuellls Ncstkommanderende om at telefonere Indholdat til Søværnakommandoen or, blev selv paa Dækket sammen med den
tyske Officer, der paa Forespørgsol meddelte, at lignende Forholdsregler var truffet overfor Norge.
Da Telefoneringen til Søværnskommandoon tog nogen Tid,

spurgte don

~yeke

Officer, hvad der ventedes paa og viste nogen U-

taalnodighad. SpørgsmaGlot blev besvaret med et andet, nemlig om

han havde en Afskrift, som man kunde faa.
Dette benægtede han, men han

Sa&

intet at

be~r~e

til, at

man foretog en Afskrift; det kunde jo kun taGe et Par Minutter, og

•
•

han skulde videre. '
Under den tyske Officers Ophold om Bord kom

tYB1~e

Kr igB-

luftfartøjer til Syne (Kl. ca. 0540) og overfløj Byen og Holmen i
lav Højde •
Da de første Luftfartøjer observoredes, bemærkeda

h~ll

at der ikke var nogen Grund til at være uroli8, det var ,kun an
"freundl1ch" Demonstration.
Efter at Formularen var afskrevet, foreynede Stabschefen
don ced følgende Paategning;
uDber liJinhal t erkundigt - Jena L. N'0rgaard ll•
Officeren gik derefter fra Borde - ieen hilaondo Flaeot og gik med sine Eolk

OD

Bord i Fartøjet, som roede ud af

•

nen OB over mod IIIslanda Falkll .

•

E1l1eder (eventuelt ,§ilm) af Begivenheden.

Kas~rnehav-

Under den tyske Officors OphOld om Bord var d3r af en
C1vilperson, som

~odBagede

de i Land sta.a.ende Tyskere, blevet ta,got

I den efterfølgende Tid flØj et varierende
Luftfartøjer over København. En enkelt samlet

~~tal

For~tion

tyske

talte 22

Maskiner. Efter l' Eskadres ObserVdtioner har formentli s højst 4050 Maskiner ialt været til Stede , hovodsaeel1 e 2-

Of,

3- mot or ede

Bombemaskiner og enkolte mindre og hurtigere Luftfa.rtøjer, formentlig Jagere. ,
.' :.

.'

~

lø1gende Skyts 1 "Niela Iue1;r blev klargjort og Desat 13 x"2 stk. 20 mm Rekylkanoner og
de 8 mm Rekylgeværer agter.
Skytset var dog først klar til Skud, efter at den tyske t
Ott1oer var gaaet tra Borde.

Chefen for

i"

Eskadre, der af Stabschefen telefonisk var

blevet holdt underrettet om Begivenhedernes Gang, indfandt eig derefter 1 Marineminister1et, hvor han af Chefen for

S~ærnskommandoen

blev Bat ind 1 Situationen, inden han gik om Bord.

Kl. 0735 modtog l' Eskadre følgende Ordre fra Søværnskommandoen.
II

Efter Kongens og Regeringens Ordre skal der ikko ydeB Modstand mod eventuel Besættelse. Sikringstjeneste l. Intet
lIateriel maa ødelægges".
(Ordren blev straks videre:givet . tillINiels Iuel" og Kl.

ca. 0840 til Styrken i Aarhus).
Endvidere modtog l' Eskadre i Løbet af Dagen følgende Ordrer.
Kl. 1420.

"samtlige Skibe og Søværnets Etablissementer eke.l mørklægges tra og med i Aften".
(Videregivet til "Nicls !u"l", Undervandsbaadsdivisianen og Styrken i Aarhus),

Kl. 15251

"Grundet paa. de særlige Forhold ingen Landlov i Dag".
(Videregivet til "Niels luel", Undervandsbaadsdivisionen, "Havørnon" og Styrken i Aarhus).

om

Bord 1 "Niels luel" blev der i Løbet at Dagen fyldt

Kul og provianteret og. udført andre Klargøringsarbejder.

b) l' Minoatrysorgruppos
Intet usædvanligt forefaldt før Kl. 055Q, paa hvilket
Tidspunkt 23 tyske Luftfartøjor (heraf 18 Bombemaskiner og

5 Ja-

gere) obsorvcredes.
Agterste 57 mm A. L.K. i Tjenestebaadcn blev gjort klar
til Afgivelse af Varselsskud, man der blev ikke skudt, da der ikke
blev skudt fra "Niels lucl".
Det forsøgtes
.'

f o r g~ve6

at faa telefonisk Forbindelse med

~ft arr~tningsstationen.

Kl. ca. 0630 lykkodes dot ~t faa Forbindelse med Kystdo-

tensionen, der gav Ordre til, at der ikke maatto skydes, samt meddelte, at tyske Tropper var gaaet i Land ved Langelinie.
Ca.

5 Minutter senere modtog

Tjeneateb~aden

Kystdefensi-

onoos Ordre om Ombordkaldelso af ilandværonde Chefer m.fl. samt om
at sætte Dampen op i alle 3 Fartøjur og at afgaa til Lynatten.

•
•

Opfyringen og Ombordk&ldelsen blov straks sat i Gang,
.'

det tog lang Tid at faa Tel efonforbindelserne igonnem.

~e n

Ved Gruppochefcns Ankomst om Bord Kl. 0710 etableredos
Sikringstjenoste Nr. l i

Grupp~ns

Fartøjer.

Kl. 0810 afgaves Melding til Kystdefen3ionana "Klar til

Afgang ", hvorpaa følgende Or dre modt oge s:
lI j'or bl i v ved Fla.a.deGtationen. Sikringatjcnosta l. Modstand
mod 'Besæt t el s e ma.a. ik17e ydos ll •
Kl. 1500 blev følgonde Ordre fra Kystdefensionen codta-

getJ
alntct Orlogsfartøj ma.a forlade nuvceronde Plads. Landlov maa
ikke gives. Fra Kl. 1900 til 0500 etableroo total Mørklæg-

•
•

ning ;' •

Om Bord i "Havørnen ll observeredes intet udover de tyske
Luftfartøjers OVerflyvning.
Fartøjet, dor, som tidligere anført, laa i Nær heden af
l' Mlnestrygergruppe, blev dels underrettet fra denne og dels
l

t

~Bkadre.

~ra

c) ~ervandsbaadsdivisionen!
2' og 3' Undervandsbaadsgruppe L
Don fø!sta Underretning om Besættelsen modtog Undervands•

,,o

baadsd1visionon Kl. 0530, idet en Math paa dette Tidspunkt pr. Ta1efon fra Nyboder meldte, at han ikke kunde komme om Bord, da Adgangen til Holmen var spærret af tysko Tropper.
Kort efter observeredes de tyske Luftfartøjers OVerflyvning af

Ho~en

og Byen, hvorom Melding blev afgivet til Efterret-

ningssta.tiononJ herfra modtoges Kl. 0615=
"Meddeler, at Landet er besat, og at tysk Infanteri befinder
aig i .Nyboder. Holmen er afskaaret fra Byen. Skydning forbydea i Henhold til nærmere Ordre II

•

Chefen for Undervandsbaadadivisionen fik om Morgonen pas.
Vej til Holmen i Marineministeriet nærmere Underretning om Situatlonen.
Iøvrlgt modtoges i Løbet

af

Dagen fra Kystflaaden (L' Es-

kadre) ~
Kl. 1420

Ordren om Mørklægning

Kl. 1500

Ordr~n

og

om, at Landlov ikke maatte gives.

d) "Islands :&'alk-.

Det tyske Troppetransportskibs Indpaasage i Københavns
Havn og Landsætningen af Tropper paa Langelinio blev ikke observeret af Inspektionsskibet, i hvilket dcr pas. dette Tidspunkt befandt
sig følgende Poster pas Dækketr
Vagtaasiatenten,
1 Skildvagt og
1 Udkig.
Kl. 0615 ankom det tidligero omtalte ·t yske Rofartøj fra
'Kas er nehavnen til -Islands Falk", hvor en Formular som den, der ·var
givet Stabschefen i l' Eskadre, blev forelagt til Underskrift.
Vagthavende 'Søoffioer, som modtog den tyske Offioer, forsøgte at opnaa Tilladelse til pr. Telefon at underrette Chefen pller
at tage en Afskrift af

S~lvelsen,

hvilket blev nægtet, hvorpaa vagt-

havende Søofficer forsynede Formularen med følgende Paategning.
"Gennemlæst.

W. X. Madsen, Søløjtnant II {R)lI.

Fra. "Islands Falk" konstateredes samtidig, at der var

lavet en Barrikade med tysk Vagt ved den smalle

Passag~

langs Git-

teret ved Færgemandens Pavillon, samt at der omkring Ivar Hvidtfeldt-Statuen var etableret Mask1ngeværposter, der holdt Skibet und~r

Observation.
Da.

Begiv~nhederne

kom ganske overraskende, og Skibet paa

dette Tidspunkt allerode befandt sig indenfor tyske Maskingeværera
og Bombeluftfartøjers VirkningBomraade, blev der fra IIIslands Falk"s
Side ikke foretaget noget militært Skridt overfor de tyske Tropper.
Kl. 0620 sendtes en Befalingsmand i Land for at opnaa Te-

tt

letonforbindelse med Chefen, hvilket imidlertid først lykkedes Kl.
ca. 0900, da Befalingsmanden i nogen Tid blev tilbageholdt af de
tyske Tropper.

tt

Kl. 0745 kom en tysk Kaptajnløjtnant, ledsaeot af 2

tysk~

Orlogsgaster, om Bord og henstillede, at alle forblev om Bord, indtil den da.nske og tyske Regering havde ordnet Spørgsmaalene.
Den tyske Officer udleverede pae. Opfordring en Genpart

.t den Formular, som vagthavende Officer tidligere havde paategnet.

l
. j

Kl. ca. 1030 opnaaede Chefen telefoniak

Fo~binde16e

med

Søværnskommandoen og modtog her Orientering om Begivenhederne samt
j'orholdBor~er.

tt

.

3.

Flaadestationen •

'

Paa

Flaadest~tionen

forefaldt intet uB@dvanligt før Kl.

0515, paa hvilket Tidspunkt der paa Søværnets Kaserne fra. Søværnskommandoen blev modtaget Ordre om øjeblikkelig Udpurring.
Ordren blev straks udført, og samtidig blev Kasernens
Interimschef telefonisk kaldt om Bord.
Kl. ca. 0525· gav Stationschofen paa Flaa.destationen, der
ogsaa var Chef for Kystdefensionån, Kasernen Ordre til at besætte
Værttsbrovagten og Kongebrovagten med

bev~bnede

Afdelinger, der i

Tilfælde af, at tyske Tropper vilde trænge ind paa Holmons Omraade,
uopholdelig og direkte skulde indhente Ordre fra Søv~rnskommaddoen,
i

om dor ekulde ydes

~dstand.

Hvis on saadan

skulde de tyske Tropper indlades. (Jvfr.

Ordr~

ikko blev givet,

Sø~rnskommandoenB Ordre

Kl. 0521 til Xystdofensionen).
Kl. ca. 0530 modtog Kasernen fra Søværnskommandoenl
II

Sikr ings t j eneste Nr. 3 - men der mae. ikke skydes før efter
nærmere Ordre II •
'Kor t Tid efter - ca. 5 lanuttor - ankom det før omtalte

tyske Rofartøj til KaBernehavnen, hvor dot blev modtagot af vagthavende Offioer, dor

~ik

forelagt on paa Dansk affattet Skrivelso,

der oplyste, at den tyske Værnemagt havde bosat vigtige milit@re

,

støttepunkter i Danmark. Don tyske Officer - efterfulgt af 5 u 6
Mand - gik derefter om Bord i IINiols Iuel Ø •
I Mellemtiden var Kaecr-nobea e t nfngen blovet bevæbnet med

Geværer og ' s t i l l ede i

Kaserneg~rden.

2 Hold - hver paa 20 Mand un-

der Kommando af en Befalingsmand - blev sendt til Værftabrovagten
og Kongebrovagton.
I Kasernegaarden stillede endvidere den Del af Eksercer-

skolen (ca. 350 Mand), der var blovet indkvarteret paa Kasernen.
, Alle t j enstfri Befa.lingsmænd, der hørte til KaAP-rnen.
blev tilkaldt telefonisk i den Udstrækning, Forholdene gjorde det
muligt, men kun faa naaede ud før normal Mødetid, dels pas Grund af
Blokering af Telefonnettet og dels paa Grund af de tyske Troppers
Tilstedeværelse 1 Kvarteret fra Toldboden over Nyboder til østerport
I

Station.
Kl.

080.

0545 blev Færgeforbindelsen mellem Toldboden og

Hønsebroen stoppet af Besættelsestropperne.
Kl. 0655 modtog Kasernen Søv@rnskomoandoens Ordre;
"Slkringstjeneste l. Der

lIkl.d.

ikke skydes og ikke ødelægges

Uateriel" •
Kl. 0755 gav ,StatiOllschefen følgende Ordre til Kasernens
"I Kongens og Regeringens Navns Ordre til at modtage tysk Bosættelse af Holmen uden 'Modstand".

(Ordren blev videregivet til

8amtlige~titu&tionerpaa

Holmen) •
Kl. 1200 modtog Flaadestationen fra Søværnskommandoen Underretning om, at Flaaderadio vilde blive besat

~f

tysk Mandskab,

samt at Indpassage af dette Mandskab vilde ske ad Værftsbroen eller Kongebroen.
(Flaaderadio paa Strickers Batteri blev besat Kl. ca.
1800 6.:0.).

Om Eftermiddagen den 9' modtog Flaadestationen endvidere
Ordrerne om Mørklægning, samt om at

La~lov

ikke maatte gives.

Indenfor Flaadestationen Omraade blev i Løbet af Dagen

•
•

de forberedte passive Luftværnsforanstaltninger etablerede.

4.

Flyvevæsenet.

Luftmarinestationen København.
Intet usædvanligt forefaldt, før St&tionen Kl. 0535 modtog Søværnskommandoens ·Or dre r
IISikringstjeneste Nr. ; 3, ikke skyde før efter nærmere Ordren.
Samtidig observeredes et tysk Heinkel-LuftfartøJ 1 Dykning over Stationen.
Ordren videretelefoneredes til Chefen for Flyvevæsenet,

•
•

Stabschefen og til Luftmarinestationen Avnø. der meddelte, at et
Antal tyske Luftfartøjer befandt sig over .Avnø, og at det forlød,
&t Tyskerne foretog Landgang ved Mesnedø.
Endvidere blev alt Personel med Telefon - i det Omfang,
Bom HorBtyrrelBerne

i

Telefontjenesten tillod det - beordret til

at møde paa Stationen snarest muligt.
Det overvejedos at tage Luftfartøjerne ud og klargøre
dem, men da der Kl. 0545 observeredes et stort Antal tyske Krigs-

luftfartøjer over Stationen og over København, blev dette opgivet.
Fra~.

0535 til Kl. ca. 1000 observeredes stadig tyske

Luftfartøjsformationer; det største antal, der blev observeret
samme Tid,· var 30.

paA

(De Luftfartøjstyper, der saas fra Stationen, blev gjort
ud

t11~

He.lll, Me.l09, Do.2l5, Ju.52 og He.126).
Kl. ca. 0625 indfandt Chefen for Flyvevæsenet sig i Mari-

.

.

neministeriet, hvor han modtog Oplysning om Regeringens Standpunkt
og Holdning overfor Besættelsen.
Kl. 0630 modtog Flyvevæsenet Ordre til Sikringstjeneste
Nr. l , såmt at der efter Kongens cig Regeringenå Ordre ikke maatte
gøres MOdstand, og at intet mastte ødelægges.
der kom tyske

. .

Offic~rer,

E~videre,

at dersom

skulde de modtages, og Melding afgives til

Søværnskommando en.
(Ordrån blev videregivet til Avnø).
Om Eftermiddagen modtoges Ordrerne om MØrklægning samt

om, at Landlov ikke maatte gives til militært Personel.
Kl. oa. 1730 mødte en tysk Kaptajnløjtnant - ledsaget af
Chefen for Radiosektionen - for at ae paa Luf tmarineatationens Radiostation. Den tyske Officer fremsatte Ønske om i givet Fald at
benytte Radiostationen, og fra dansk Side blev der givet Tilsagn
herom.

C.

Forskellige supplerende Oplysninger
vedrørende Besættelsen .af København.

l) Det

maa

anses for overvej ende sandsyni i gt , .a t de t tyske Tr cppa-

tranøportskib og Isbryderen "Stettin" indpasserede Nord fra i
Sundet Natten mellem den 8' og 9/4, hvilket ogsaa stemmer mad
tyske Kilder.
2) Paa Foranledning

~en :3'

eller

4/~

af Havnedirektøren 'for Køben-

havns Havn blev der den 7' eller 8/4 brugt mere Orden med Hensyn til Fortøjningspladser blandt do Skibe, der paa Grund af 18aituationen stadig laa ved Langelin i e , saa man h erv ed fik skaftet et Stykke klar
:.

XBJ

til eventuelle nyankomne Skibe . Dette

,',

StylCk ··fr 1 Kajlængde var. netop aaadan beliggende, . at Middelgrundstortet set herfra paa LGngelinie var d&kket at dan højeste

Del af Trekroner. Nord for det frie Stykke
&f

KaJ

var helt optaget

Skibe, medens der mellem Isbryderen "Thar" og Grønlands Sty-

relses Skib ilGodthaab", der las. Sønden for, var et Stykke fri
Kajlængde - dog ikke tilstr8kkelig langt til det tyske TroppetransportBkib.
Ved Nordre Toldbod var helt optaget dels af Inspektionsskibet
ulslands Falk" ae; dels af Isbryderen "Vædderen ll •
Da der overfor Havnevæsenet ikke havde været fremsat Ønske om,
at et bestemt Stykke

Kaj

skulde frigøres for Skibe, og da der i

dot paagældende Tidsrum heller ikke havde foreligget nogen Bestilling paa

KBJpl~ds

ved Langelinie, maa det derfor betegnes

Bom en ren .Tilfældighed, at den af Havnevssenet frigjorte Kaj-

•
•

længde netop var saaledos beliggendo, at Trekroner dækkode Middelgrundsfortet.

3) Ved Ankomsten til Køberulavn havde ingen af de

2 tysko Skibe

dansk Lods om Bord.
4) Paa Grundlag af S~taler med Havne- og Toldmyndighcder i Købon-

havn og Søværnets egne Observationer maa det anses for . · s ~nd s y n 
ligt, at ~ da om liorgenen den 9/4 fra Københavns Havn kommende tyske Tropper ankom med S/S "Hanseatadt Danzig ll

-

og

ill2

delvis fra civile tyske eller andre Lastdampere, der var ankommet de foregaaende Dage.

•
•

5) Under Landsætningen anvendte de tyske Tropper

t~l

Hjælp til

Transport et dansk Kulautomobil, hvis Ejendomsforhold ikke er
faatslaaet •

6) Paa Enden af Langeliniekajen havde Havnevæsenet og Toldv8senet
en Vagt.
Indpassagen af de tyske Skibe blev observeret, men før de paa.~ldende

vagthavende Havne- oe; Toldbetjente blev ·kl a.r over, hvad

det drejede sig om, blev de af tyske Soldater forhiniret i at
melde om Begivenheden.
Paa

Langelinie fandtes iøvrigt hverken nogen Politlvagt eller

Mili ttJrvo.gt.

..

~J.O

-

7), Besættelsestroppernes Fremtrsneen til østerport, Nyboder, Bred-

eade og Ama11egade medførte: Bom tidligore nævnt, at en Del af
Søværnets Personel, som var i Land, dels blev forhindret i at
komme om Bord 'over Toldboden og dels blev taget 1 Forvaring i
nogen Tid af de tyske Tropper.
Adgangen til

H~lmen,

Luftmarineatationen og 'Lynetten via Prin- ,

sessegade var paa intet Tidspunkt

8pær~

Marinestationen S11pahavns Omraade.
(Store-Bælt og Lille-Bælt).
A.

Situationen i Store-ED1t, og
i Lille-Bælt den 8/4 Kl. 1800,
l.

Store-Bslt.

Ved Spærringen,
"Ingolf" til Ankers ca. lSøm11 Nord for Spærrin/:tsgennemsejlingen,
"Glenten" fortøjet i Fortøjningsbøjen Syd for Spærringen.
"Høgen" Nord for Spærringen vad "Ingolf".
Desuden 2 Lodekuttere.
Ulne- og Strygnin6sarbejder ved Spærringen:
"Lossen" til Ankers

oa..

1000

In

NNW. for Albuen,

"Søløven" fortøjet ved "Lossen",
"Bør idderen"
"Støren"

Minestrygning Syd for Sperringen.

P-Kutterne 1-4
Nyborg,

"Ørnen", l Poetkutter og l Lodakutter,

S11peh&vna

Sælen" , Ulnebaad 11 og Luftfartøj Nr. 80 samt 4 Mi..
neeftersøgnlngekuttere,

Svendborg.

"aixtus" (Havari) og

!a.kakov!

l Lodekutter og 'Kabelba.a.d 10.

II

Mlneb~e.d

8,
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2.

Lillo-Bælt.

Ved Spærringen,
"Hv1dbJørnon" til Ankers Nord for SpCJrr1ngsgennemaeJlingen,
"Nordkaperen" fortøjet i den sydligste hvide Vaser i SpE:lrringsI

gennemsejlingen,
' De euden 2 Lodakuttere.
Søby (Ærø ) I
FaaborSI

.

.

'

"Kvintus" ,
. l Postkutter og 2 Lodskuttere.

!
Mi nes ps r r i nger ne , der endnu ikke var bragt i Orden efter
. .

Isperioden, var desarmerede.

•
•

De 4 til Spærringerne

hør~nde

Sømineutationer (ved Albu-

en, paa Langeland, paa Ærø og paa. Als ) va.r bemandede oc i Orden.

Afmærkningen til Vojledning for Passagen gennem Mincspærringen i

Store-E~lt

var i Ordon, medens den tilsvarende Afmærkning

i Lille-Eælt endnu ikke var. bragt 1 Orden. Endvidere manglede Fyr-

skibene Nord og Syd for Spsrr1ngon i Lille-Bælt.

Kabeltelefon til Land fra det nordlige Fyrskib 1 StoreBæl t, der normal t skulde benyttes til Indtelefollering til Marinestationen Slipshavn (herfra videre
ding er om
•

•

~assage

tilSøværnakomm~doen) af ~l

af fremmede Orlogsskibe, Luftfartøjer m.v. var

efter Isporioden endnu ikke blevet etableret.

E.

Begiveru1cdorne i Store-B81t og
Lille-Eælt indtil Kl. ~400 den 9/4.
l.

Store-Bælt.

a) lILossen il og :M~~strye;erne:

Kl. 1830 afgik "Søl øven " fra. "Lcaaa n " og foretog en kort
Inspektion af Minestrygningsarbejdet Syd for Spt3rringen.; herunder
observeredes, at et tysk Moderskib og 8 U!nesøgninsskuttere Kl.1915

-

ankred

tæt Syd

t~r

C:.LO

-

Spærringens Gennemsejling.

,, ~,

Ved uørkets Frembrud (Kl. ca. 1915) afbrødes Ulnestrygningsarbejdet, der i Løbet af Dagsn var blevet en Del generet &f
den stærke nordgaaende tyske' Trafik.
Kellem Kl. oa. 2000 og 2045 fortøjede nSøløven a • IlSøridderen" og "støren" samt de 4 P-Kuttere ved "Lossen" NNW. for Albu·' J • •

en. hvor Ordre m.v. modtoges for næste Dag.

... .
~

,

"Sørldderen u og "Støren" ankrede ved 2130-Tiden

Nor~

for

Albuen med Ordre for Damp Kl. 0600 den 9/4. "Søløven" fortøjede for

I

Natten agter i "LoBsen-'.

I

,

- . , l'

I

P-Kutterne ankrede under Land udfor Albuen.
I "Lossen" holdtes om Natten Kvartersv&gt efter Dagkrigs-

vagtrUllen med Dampvarselz

t

Time.

\

I
I
I

I

b) Bevogtninss§tyrken ved Spærringen!
Indtil Kl. oa. 2130 observeredes en betydelig tysk Bevogelsø for nordgaa nde gennem Spærringen•
.Ifølge Observationer fra. "Glenten" (sydlige Patrouille )
passerede saaledes fr a ·Kl. oa. 1800 - 21301
19 armerede Trawlere,
. 3' Slabedampere ,
2 Depotskibe,
3 Dampere,
l Panserskib &f "Schleswig-Holstein"Klassen,
l Torpedobaad og

2 l4.inestrygere.
(Panserskibet og Torpedobaaden passerede Kl. 2120.)
Vejret var klart, Vinden SE.-3.

Kl. 2145 hørtes fra. "Glenten" en Kollision i Retning af

d~SYdlige Lystønder
e6&S

omr

i

Genn~msej lingen,

hvor eft er et Skibs Lant erne

t trekke mod Vest fra. Ko11is1onsstedot ind over det sporrede
de.
Kl. 2150 observeredes, at Skibet opsendte 2 Raketter •.

- 219 aGlenten· kastede loa fra Fortøjn1ngabøjen og stod mod Skibet, der
signalerede I "Habe Leck".
Da Skibet belystes, viste det sig at være det forreste
af

7 Kl. 2130 for nordgaaende passerede,

bl~ndede

Skibe, en stor

Slebedamper "Taif\Ul", der var stoppet op i synkende Sta.nd (Forakibet under Vand) og i Færd med at uds8tte Redningsmidler.
En armeret Trawler kom til, sa.tte et Fartøj i Va.ndet og
belyste "Taifun" med Projektør, men forholdt sig iøvrigt passiv.
"Glenten" satte St<3vnen pa.a "Taifun :'s Agterende, hvorfra
32 l4and sprang om Bord i "Glenten", der derefter bakkede bort for
at komme klar af S18bebaadon, inden den sank.
De øvrige ombordværende gik i Fartøj over
•

Trawleren,

i

"Taifun" førte UReichdienatflagge" , havde civil Bes8tning
men tillige militære Passagerer, der var udrustet med

•

Staa.lhj~lme

og Vaaben, bl.a.. Maakingeværer. (Af de i "Glenten U bj ergede var 16 '
oivile og 16 militære).

Kl. 2225

~fgendtes

følgende Telegram til Flaaderadio,

Slipsh&vn og Ulngolf"z
-Tysk Bugaerdamper synker. Bes@tning bjergot. 54°48' N.
10 050' E. Vrag, der er Fare for Sejlads. x 2225 11 •
Kl. 2235so.nk \:Taifun", der i

MellolL~:d.en

var drevet cn

Del Nord over, paa omtrentlig ?lads
Kels Nor Fyr i retv. 215 o

•
•

Røde Lystønde S. i retv. 118 0

d.v.s.

oa. 1,5 Sml. af Land og ca. 1,5 Sml. inde 1 Spærringens vestlige
Del, ca , '3/ 4 Sml. WNW. for den i Telegrwnmet ncvnt e
"Glenten" udlagdo on Skydeballon ca. 100

Pl~ds.
In

VeGt for Vro.-

gete
Fra den før nævnte Trawler og en anden Trawler, der var
kommet til Stede, sendtes Fartøjer eftcr de i "Glenten" bjergode
Tyskere, der - i Lighed m3d Praksis fra tidligere Skibbrud ved Mineap@rringen - blev

udlever~t

til do 2 Trawlerc. (Den cne var mær-

ket IILotze'\ og den anden opgav paa Forespørgsel at hedde "Hugin").
Trawlerne opfordredes herefter til at staa Syd over ud af Sp8rringen.

--

...... v

-

I Anledning af Telegrammet x 2225 modtog -Glenten" fra
Slipøhavn følgende Telegrammer:
"NE3rmere Oplysninger ønskes x 2245" og
lI:M1neeprængt ? x 2250·.
Kl. 2255 afsendte 11Glenten" til Flaaderadio, Slipshe.vn og
IlIngolfII.
"Bugeerdamper Handelsflag. Besctning afleveret' i tysk Trawler. Pilk udlagt i NE2rheden. Skibet sunket efter Kollision
i Rende

~

2255 11 •

J
;

Herpaa modtog "Glenten" følgende telegrafiske Forespørgsel fra Slipsbavnl

"Har kollideret mod? x 2312 11 ,
hvilket besvarodes Kl. 2320 modz

"Har kollideret med andet tysk Skib x 2320" •
. Kl. 2335 sendte IIGlenten ll følgonde Telegram tilslipshavn
og MIngolf":
ilEr paa Post igen x 2335 11 •

Da. de tyske

Tr~wlere

efter langvarig FartøJsheJaning var

trukket ud af 8pæ,rringen, anmodede "G'Lerrt an'' Kl. ca , 0025 pr. Signal -Ingolf" om at blive afløst omgaaende af "Høgen". '
Som Grund til denne Anmodning anfører 'Chefen for IIGlenten" følgende i sin Rapportl
, "Jeg &nS&a det nemlig for vorendo vigtigt, at 8øv@rnsko~doon

blev underrettet om, at der i de Skibe, der havde

bevæget sig Nord Pa$, var 'Landgangstropper,'og jeg fandt dot
ikke rigtigt at afgive dvnne Melding pr. Radio prr Grund af
de Restriktioner med Hensyn til Brug af Radio til Meldinger
- selv

i Kode - om fremmede Skibes Passage m.v ;"; '

. :',Kl . 0035 afgik "Høgen ll til sydlige Patrouille efter Ordre
fra ·uIngolf~og

m09-tog Kl. ca, 0050
ved Passage af IIGlenten" i Gen.
'
.'

nemsejlinge~ '~ø l gend e

Meddelelse fra donnes

IlJeg ,ska l op for at afgive Ra.pport. Der er ikke noget
at bellElrke".
,

" :,

(Saavel "Høgen" eom "Lossen" var gennem Aflytning bekendt med for&nstaaende Radiokorreapondance).
Kl. 0115 fortøj ede 'Glenten" i "Ingolf". Chefen a.flagde
Rapport om det forefaldne til Chefen for "Ingolf" og foreslog, at
"Glenten" snarest afgik for telefonisk eller mundtligt at underrette Marinestationen Slipshavn om, at de omhandlede Skibe efter alt
&t dømme var bestomt til at skulle udføre et Landgangsforetagende.
ilGl ent en" fik Ordre til at afgaa til Spodsbj erg for herfra at telefonere Moldingen ·til Slipshavn, idet Chefen for "Ingolf"
eamtidig saa. en Lej lighed til at faa indberettet Passagen af "S:chlee ·
wig-Holetein", hvorom der, Bom Følge af 'de udstedte Ordrer om Meldinger om tremmede Orlogsfartøjers Passage m.v. (jvfr. Bilag Nr.12),

It

ikke var givet Indberetning, og det maatte anses for uvist, om Søværnskomuandoen var bekendt med Tilstedeværelsen af dette Skib, hvis

..

Passage af Kela Nor ikke var sket ved Daeslys.
Kl. 0133 afgik "Glentan" og fortøjedG Kl. 0210 ved Spodsbj erg Bro.
Fra Kl. ca. 0230 - 0248 a.fgav Chefen for "Glenten" til
den pmgerende Stabschef, Slipsh.avn, følgende Rapport (der er gen-

,I

givet eaaledea, aom den blev modtaget i Søværnskommandoen fra. Slips-

li

h&vn, aom Følga af at Marineatationene Tclofoniournal for ftet her
omhandlede Tidsrum blev tilintetgjort den

9/4 Morgen):

"En .Ser i e Skibe kom op Syd fra :i Aften. Førerskib "Schles-

.i.

-;i

'I
I~

'I!

wig-Holstein"-Kla.ssen efterfulgt af l T-Ba.ad antagelig af

It

"Wolf-.Klassen og l M-Baad.
I Serien var bl.a. 6 armerede Trawlere. Ved 2120-Tiden

It

00

l

hørtes fra

I~Glenten-,

der laa i sydlige Fortøj ningsbøj e, en

Kollision, og et Skib aaas at bevæge aig rask Vest efter.
"Glenten ll kastede los og stod efter Skibet, der var en stor
Bugserbaad og var aunket med Agterenden, da "Glenten" naaede
den.
I Stævnen befandt sig en Del Mennesker, af hvilke "Glenten-reddede

32~

hvoraf Halvdelen civile, Halvdelen militæro.

Sidetnævnte va.r Marinetropper udstyrot med Gevær og Staalhjælme; de af "Glenten" raddede blev straks sat om Bord i en Traw-

I
J

ler. Pladsen for Vraget nogenlunde afmrket af Pilk

00..

100 m

Vest for Pladsen. 22 m Vand.

Har <:rrund til at tro, at alle Skibe, der er paaserot,
l

"oontainslan expeditional foreø 01' na.val ·troops".
Blandt Skibene i alt 30 Trawl ere, der alle var haardt
lastede, formentlig med de omtalte "troopa"; de manøvrerede
ikke med Rutine. 6 af: dem var i Eftermiddags i Dagslys ved at
løbe on at vore 8-Baade, der var 1 Færd med

~ !inestrygning,

ned.
"Glenten" lod sig afløs'e paa sydlige Patrouille, gik op
(

til "Ingolf

for Konference med Chefen, derefter til Spods-

bjerg for at telefonere; da Telefonen ikke ugenert, anvendes
Engelsk. De af "Glenten" bjergede anede ikke, hvor i Verden
de

v~

og blev meget forbavsede over at høre, at det var Sto-

re-Bælt. De duftede af Spiritus, a80a alt andet end glade ud
og havde været indespærret i 4 Dage forud for detteN.
Chefen for "Glenten" :' lev beordret t il at forb live ved
den benyttede private Telefon for at modtage eventuelle Ordrer.

Kl. 0315 blev der fra Slipahavn meddelt Chefen for "Glenten N •
~

der ·1kke var noget at bemærke i Anledning af Rapporten, som
vilde blive viderebefordret til Søværnakommandoen, og

-at "Glenten"

skulde gu tilbage til sin Post.

Kl. 0337 afgik "Glenten lt fra Spodsbjerg mod "Ingolf:!.

Efter Renskrivningen af "Glenten"s Rapport, der af Hensyn til mindre Chaneo for Aflytning var afgivet paa Engelsk, paa-

begyndte Marinestationen Slipshavn Kl. 0345 den telefoniske Videremelding til Søværnskommandoen.
Denne Videremelding afsluttedes Kl. 0400.

Kl. 0300 observerede dIngolf", a t en af de 2 armerede,

tyske Dampere - der den 7/4 Aften var kommet op Syd fra. sammen med

nogle

R~boote

og ankret Nord for Spærringen - lettede og stod mod

blændede Lanterner ind under Land mellem Langeland og IlIngolf".
Samtidig observeredes en Del armerede Trawlere, der placeredc sig
rundt om IIIngolf ll •
11e.a Vej en fra Spodsbj erg mod -IngolfIl observerede "Glenten" den armerede, tyske Damper paa. Vej mod Spærringen under Langelands K3at.
"Glenten ll stod ned mod Damperen, belyste den samt moddelte, at den ikke kunde fortsætte paa den Kurs af Hensyn til det spær-

!

~

rede Omraade.

Hertil svaredes fra den tyske Damper, at den nu vilde

•
•

ankre •

Efter at have

iag~ ~aget,

at Damperen ankrede, afgik

"Glenten ll til IlIngolfII, hvor der fortøjedes agter Kl. 0430.
Kl. ca. 0330 var følgende tyske Enheder placeret

on~rin8

"Ingolf" :
Vest fors

l armeret Handelsdwuper ,

Sydvest

3 armerede Trawlere,

for~

ØBt fort

3

Nord fori

l armeret Handelsdaoper og
l Minestryger,

11

11

i
t

.1
"Ii

Af IIIngolf"s Rapport anføres f:ølgende til Forataaelae af

Ohefens Vurdering af Forholdene;

•
•

"----- vurderede Situationen mørkt og bouluttode i al
Stilhed at gøre Skibet klart til Kamp. Besætningen blev purret
ud og Klartskibsarbejderne udført, Dampen blev sat op, og der
blev gjort klar til at hive hjem.
Besætningen, der forstod Situationen, viste en mønsterværdig Optræden og var klQ.r til a.l til.

Kl. 0330..35 obaerverede "Høgen i' paa aydli ge Patroullle,
at l tysk Minestryger og 8 armerede Trawlere stod Nord paa gennem
Sejlr~nden

i Spærringen.

Kl. 0350 observeredes fra. "IngolfIl l Minestryger og 8
Kuttere at ataa Nord paa gennem Spwrringen og gaa til Ankera Nord

o'
I

- 224 -

tor Spærringen mallem -Ingolf" og Albuen.
(Det maa anses for sandsynligt, at Enhederne i disse 2
Observationer er identiske).

2.

Lille-Bælt.

Kl. 1845 kastede "Nordkaperen" los fra den sydlige Vager
og stod ned til 2 tyske

~orpostbaade,

der. 18& til Ankers paa Siden

af hin&nd.en ca. 1,5 Sml. Syd fer Spærringen, og meddelte dem, :at
ingen Lodsning vilde

b~ive

foretaget i Løbet af Natten, da Afmærk-

ningen endnu ikke var i Orden.
Derefter stod "Nordko.peren ll sammen :ced den ene Lodskutter,
der om Dagen havde været stationeret Syd for Spærringen, Nord paa
gennem Sejlrenden i Spærringen og fortøjede Kl •. 1945 i Fortøjningsbøjen Nord for Spærringen.
Fra "Hvidbjørnen" modtoges Ordre til at være klar til at
afGaa paa Patrouille Syd for Spærringen Kl . 0500 den 9/4.
Før Mørkets Frembrud var - foruden de 2 nævnte' Porpostbaade - observeret følgende tyske Enheder Syd for Spærringen i Ret.
ning af Pøle ReVl
2 større Skibe (evt. l Mineskib OB l Lodsskib),
. l Rllumboot-Moderskib og

3-4 Trawlere (evt.

R~umboote).

I Løbet af Dagen var der iøvrigt ikke observeret nævnev~dig

tysk Virksomhed, og Natten forløb uden Observationer af ty-

ske Bevægelser.

c.

Besivenhede~~e

i Store-Bælt og

Lille-Bælt fra Kl. 0400 den 9/4.
l~

Styrkerne__1

Store-~æ1t.

Kl. 0405 obsorvere4e. "Høgen", at en tysk Damper samt 2

Trawlere stod Nord pa.a. ca. 1,5 Sml. af Langelanda Kyst, hvorpaa.
lfHøgen" aignalerede til Do.mperen: "Kurs øst". Signalet besvaredes
ikke, men Damperen mindskede Farten og afgav Kl. 0410 Signal' "Jeg
sender Baad", der formentlig efterfulgtes af: "De b edes hol de Dem
1 Nærheden af os" •

. ..

Kl. 0415 stod "Høg'en" over mod Skibet, der senere vis te
sig at være ·Sperbrecher Nr. 12". Herfra pre.jedes Kl. 0420 til "Høgen",
AFartøj bliver sendt til Dem med

I .

Parlamentær~.

Som Følge af, at rerdet "Pr:Lrlamentær" b l ev anvendt, blev
der i "Høgen" straks herefter beordret "Klart Skib", idet Skiba t
sas. vidt muligt ønskedes gj art kBWlpkl ar t , f ør Pe.r l ament ær en kom om
•

Bord.
(Kl. 0430 var Kanonerne besatte og 2 Torpedoer krigs-

•

klare) •

Kl. 0421 forsøgtes pr. Signal at ka.lde " Ingal f " op.

Om Bord i "Ingolf " observeredes Kl. 0420, at en Motor.

.

ba.ad gik fra. den armerede tyske Damper, der laa Nord for 1I 1ng01!" , '
I

og Bom var. identisk med en af de 2 tyske Dampere, der var kommet op

,

t i' Søv~r.nskomoa.ndcen

'.

'

.' I

den

7/4 Aften (jvfr. S11pshavns Indberetning

I

Ij

~

, I

.de n 8/4 P .•' 1438).

"

Motorba.a.den afgik til "Ingolf", hvortil den ank om Kl.
0425 medbringende KorvettenkapitUn Korner oG Adjutant, Leut nant

•

Salewski som Udsendinge fra Admiral Stohwasser.
De tyske Officerers Hverv var overfor Chefen for

•

at fremsætte den tyske Øverstbefalendes Anmodning til

1f 1 ng ~ l {1I

Då~ark

. ,i

v edrø-

rende de danske Minespærrineer og de der stationerede dw!ske Orlo Gofartøjer, idet der samtidig til Orientering blev meddelt Ch efen fe r

,

Klngolf", at den tyske Værnemagt for at beskytte Danmark mod ! .I1{!;reb
tra engelsk Side var i Færd med at besætte de vigtigste

d~nske

\

"

Hav-

ne, herunder København og Nyb or g , og a t de samme Ønsker , Bom blev

.,
: :1
! '

forelagt i "IngolfII, &amtidig blev forela gt den danske l!ar1nekom=n- .:.1
do 1 København.
Anmodningen gik ud paa

følgende~

,

•.,
:/

- 226

..

a)

~;.

~nespærringerne

overgives t i l Tyskland,

b) Afgivelse af Betjeningsstationerne for
. . .~: ...
s,l

c) Øjeblikkelig Desarmering af Spærringerne,

'1

" . '.

.;

. ,.

o'.

d) Tilbagetrækning af' Spærringernes Bevogtning" d.v.s •
alle Orlogsfartøjer, hvorimod Fyrskibe og Lodskuttere
bliver,

~ 'l

e ) Kanoner, Torpedoer o.s.v. aflades. Ammunition og Haand'vaaben anbringes i Ammunitionsmagasinerne, holdes under
Lukke af Chefen. Bemanding af Skyts forbydes,

" j.

.

. Sp~rr ingerne ,

O

~.

.

f) I Havn afrigges Maskiner og Radioanlæg, saaledes at de
ikke foreløbig kan anvendes •

l

. ....

. Chefen for l'Ingolf", der skønnede, at den foranstaaende
"

".

\' .

af Tyskerne til Orientering givne Meddelelse sandsynligvis var rig-

".1

tig, gjorde opmærksom paa, at Opfyldelsen af de tyske Ønsker var

:..
.'
.: .

.

udenfor hane Beføjelser og udbad aig Tid til at indhente

fo~csattes

'

. ..
1li'

. 1
",
I

!/

Ordre • .
Efter Forhandling indrømmedes

It

Time hertil, og nyt MØde

i "Ingolf l ' :a f t al t es til Kl. 0600.
Kl. 0455 afsendtes fra "Ingolf" følgende Telegram til
Flaaderadio og SI ipshavn I
"Anmoder om Forholdsordre

x 0455-,

idet Chefen for "IngOlf" forudsatte'- at saavel Søværnskommandoen
.

'

Bom Karinestationen Slipshavn var bekendt med det Grundlag, paa
hvilket Styrken i Store-Bælt skulde træffe sino Beslutninger.

For "Høgen"s Vedkoæmende havde Forholdene udviklet ,s i g
eaaledesi
Kl. 0425 kom en tysk Officer fra -Sperrbrecher Nr •. 12 "
om Bord og meddelte.
liDen tyske Værnerngt overskrider den danske Grænse ia. '
0515 (antagelig tysk Sommertid ). Chefen for den tyske
Værne-.,
· ··
..
: , . ,
mågt opfordier Dem til at afga.a. til Na.kskov og der modtage ,
nærmere Ordre fra. den danske Reger ing ,l ,

"

,"

hvilket Chefen for "Høgen" bosvarede med :

,

'

-

"I

-

Da. den tyske Officer fastholdt Ordren om, at "Høgen"
økulde gas. 1 Havn, spurgte Chefen for ""Høgen " , om det stod ham fri t
for at vælge Anløbshavn, hvortil der fra tysk Side sluttelig udtaltes, a.t Korsør godt kunde anløbes.
Efter den tyske Officers Returner-ing til lISperrbrecher
.1

Nr. 12" praJedes imidlertid fra dette Skib · til lIHøgen" Kl. 0432.
dAfgas. til Nakskov".
Herefter afsendteo/fra "Høgen ll følgende Telegram med Radioekspressignal til Fla.a.deradio;

./

liDen tyske Værnemagt opfordrer anløbe Nakskov, da dansk
Grænse foroeresoAnmoder om Forholdsordre x 0435".
Telegrammet var færdigs9ndt til Flaadcradio Kl. 0453 og
•

samtidig opsnappet at "IngolfIl og "Lossenll.

Kl. 0450 afgav "Høgen" følgende Signal via "Glenten ll til

•

"Ingolf";
IITysk Parlementær beordret · "Høge n" til Nakakov ll •
"Høgen" befandt eig

paa

dett.e Tidspunkt ved de sydlige

Lystønder i Spærringsgennemsejlingen og stod Nord paa, sao. den be-

' .1

fandt sig ved de nordlige Lystønder i Gennemsejlingen, da den Kl.
0503 fra "Ingolf" modtog Signalet:
"Yorholdsordre bliver indhentet.

Afvent Il

,
') 0:

IlHøgen ll fortøjede Kl. 0530 paa Siden af "Glenten", der
laa agter 1 "Ingolf", og Chefen aflagde :Melding om Tildragelserne

•
••

til Chefen tor "Ingolf".

Fra Kl. ca. 0500 og i de efterfølgende
et stort Antal tyske Krigsluftfartøjer for

Tim~r

nordgua~nde

observeredes
gennem Sto-

re-Bælt.
(Luftfartøjerne kom gennemgaacnde enkeltvis eller i mindre Grupper.- Fra Fyrskibet Store-Bælt S. blev i Tiden fra Kl.
0520 - 1000 optalt ialt 68 nordgaaende Luftfartøjer).

Om Bord i "Ingolf;' var der Kl. c a, 0515 blevet aflyttet

en Radio-Telefonsamtale mellem S11pshavn og i'Hvi dbj ørnen", dur ufsluttedes med, at Bevogtn1ngsstyrkun i Lilla-Bælt af

Murinest~tio-

..

.'

-

GGU

-

nen blev beordret · til at atgaa .til Faaborg.
Kl. 0530 etableredes Radio-Telefonsamtale fra Chefen tor
"Ingolf" .til Chefen for lf.ar1nestatlonen Slipshavn. Herunder gave's
gensidig Underretning om Situationen, hvorved Chefen for "IngolfIl
blev bekendt med den tyske Besættelse af Nyborg, Korsør og 1Uddelfart samt med, at Porbindelsen pr. Linietelefon til Søværnskommandoen og til Søminestationerne var afbrudt.
.. . (

/

Forinden den nævnte Radiotelefonse.mtale mellem ·"Hvidbjør..
nen" og Slipshavn var blevet Chefen for "Ingolf" bekendt, havde
han - for at sætte

~Losseri·

og Minestrygerne ind i Situationen -

givet Ordre til, at. disse Enheder skulde kaldes paa Prajehold.
.

I den Anledning

bl~v

der pr. Signal givet følgende Ordrer

til "LoBsen";
Kl. 0510 I

"Aabn alle Radiostationer", og

Kl. 0520;

"Alle Skibe DSlO.p op. Kom paa Praj ehold".

Fra. . "Lossen" videregaves Ordren mundtlig til "Søløven"

og pr. Signal til

"Søridde~en"

og "StØrenlI, hvor Signalerne modto-

ges mellem Kl. 0537 .og 0545.
Enhederne ankom til "Ingolf" til følgende . omtrentlige
"

Tidspunkter,
Kl. 0600,

"Lossen"
"Søløven"
"Søridderen ll
"Støren"

"

0610,

l"

0630.

.

.

Kl. 0540 modtog "Høgen" fra Søværnskommandoen følgende
Svar paa Telegrammet x 0435;
"Gea ind i Havnen Nakskov

x 053.0",

hvilket meddeltes til . ",Ingolf", hvorefter "Høgen" Kl. 0600 afgik
mod Nakskov.

.

-

Da "Ingolf" Kl. 0555 .endnu ikke

ho.vd~

modtaget noget

Svar paa sin Anmodning om Forholdsordre og dot tyske Fartøj paa
dette Tidspunkt·.som afta.lt var

p~

Vej til "Ingolf", sendtes Kl.

.,

- 229 -

0600 følgende Telegram til Slipshavn:
IlSkal tysk Anmodning efterkommes?

x 0555".
"

Poa Grundlag af de til "Hvtdbjørnen ll og "Høged'givne Or-

drer øamt udfra egen Vurdering af Situationen nærede Chefen for
MlngolfU

p~

dette Tidspunkt ingen Tvivl om, at han fra SØværns-

kommandoen vilde faB. Ordre til at efterkomme den tyske Anmodning.
Men da man maa.tte lægge Vægt paa , at IIIngolf"s Hand.Ld nge'r - o gaaa

at Hensyn til Værdigheden - udelukkende var bestemt

af

en IDQdtag2n

Ordre fra SØværnskommando en, (~e dd e l t e s det til ·de 2 tyske OfficcrQr,
del: Kl. 0600 kom

OI:1

Bord til det aftalte MØde, at IlIngolfIl endnu

ikke havde modtaget nogen Ordre.

•
•

Ved Forhandling med den tyske Korvettenkapitttn, der sav
Udtryk for ain Forstaaelse af "Ingolfne Situation og Chefens Ansvar,
opnaa.edea nu Enighed om, at Afgørelsen udskødes, og at . II Ingolf II
skulde hejse Signal for Fartøj, naar Svar kunde afgives. Fra tysk
Side tilføjedos dog, at Begivenhedernes Udvikling ikke ffiere var at
standee, og at den iværksatte tyske Aktion 'uimodstaaelig vilde rul le
videre, og at Magt vilda blive imødegaaet med liagt.
Endvidere tilføjedes, at klart Svar paa, om

Spærring~~

snarest blev desarmeret, ønskodes, hvorfor følgende Telegram til
Flaaderadio og Slipshavn afsendtes (med BenyttAlse af Radioekspres51gnal) umiddelbart efter de tyske Officerers Afgang Kl. 06151
"Tysk Anmodning desarmere Spærring og Ønsker Svar x 0615 11 •

•
•

Som Svar herpaa. modtoges Kl.' 0635 fra Flaaderadio: '
nDesarmer: l ;
endvidere Kl. 0635 Søværnskommandoens Ordre til alle Skibe;
-Efter Regeringens Ordre Sikringstjeneste l. Ikke skyd o

x 0626 11

og

10.. 0648 fra. Ji'laaderadio til "IngolflI:

IIAfge.a. Nyborg

x 0630".

Kl. 0655 hejstes Signal fra Itlngolf;! om Fart øj fra det
tyake Skib. De 2 tyske Officerer var kort efter atter om Bord i
-Ingolf". hvor det meddeltes dem, at Ordre fra Søværnskommandoen
nu forelaa. for de danske Styrkers Tilbagetrækning og Afgang til Ny-

-

~jU

-

,

' L"

borg samt Ordre om Desarmering af Spærringen.
Som 1ølge af en fremsat tysk Forespørgsel om Pladserne
for Betjeningsstationerne 't i l Spærringerne afsendte "Ingolf" følgende Telegram til Flaaderad i o I
,

,

-Tysk Anmodning opgiv Armeringsstedets Plads. Anmoder om

.

,

L '

.1,:~

. : :.
'

'x '0 700 " ,

Forholdsordre

hvilket besvaredes medl

l'

"Opgiv
,

\;

. f..., '

der blev modtaget i "Ingolf" KL ca , 0715.
,

~' . '

..

'.i : :'

" ~
"

,'~

,

Da I'Lossen" Kl. ca. 0545 havde opsnappet en radiotelegra-

.

rl : ' .

x 0710",

fisk Ordre til Slipshavn om at armere Spærringen, og man om Bord
ikke havde Garanti ror " at ' dat til Trods for afbrud te Telefonforbin-

":

delser 'ikke

var

lykkedes for :Marinestationen at faa. armeret Spærrin-

gen, blev "Lossen ii af nlngolf" beordret til at desarmere $pærringen •
.Endvidere blev det senere pr. Radio paalagt "Lossen'! at
underrette ~skibe og Lodserne ved Spærringen om Begivenhederne.
Kl. ca, '0715 lettede llIngolf ll og stod Nord paa , Undervej s
,

.

observeredes det' tyske Panserskib "Schleswig-Holstein" grundstødt
paa VengeancegTund.
Kl. 1045 fortøjede llIngolf" i Nyborg Havn.

For de

øv~ige

danske Orlogsfartøjer vod Spærringen forløb

Begivenhederne, som ikke er omtalt i det foranstaaende, i Hovedsagen som følgeri
"Høgen"t
Undervejs til Nakskov modtoges Kl. 0639 Søværnskommandoens radiotelegrafiske Ordre I
"Efter Regeringens Ordre Sikringstjeneste 1. Ikke skyde
x 0626".

Kl. 0710 fortøjedes i Nakskov Havn.
Kl. 0740 afgav Chefen

",:;U

Søværnskommandoen telefonisk

Rapport om, hvorledes Begivenhederne var forløbet for
modtog Kl. 0750 følgende;

ttH,~genll

og

..

~jJ.

..
, .l

,~

"Sikringetjeneste l. Efter Kongens og Regeringens Ordre skal
"

der ikke skydes. Materiellet ikke ødelægges. Ved eventuel
Besættelse af tyske Trvpper akal der efter Kongens og Regeringens Ordre ikke ydea lLodatand".•
i

Kl. 0840 beordredes Albuen Fyr telefonisk til at melde

.r

til "Høgen ll om Indpaseage af tyske Enheder mod Nakskov • . (Ingen tyske Enheder indpaaeorede den 9/4).

l

:

Der blev ikke givet nogen Landlov, og Rusten af Dagen
forløb uden nogen

~orbindelae

med tyske MYndigheder.

Gennom Radioaflytning saavel Natten mellem den 8' og 9'
Bom om Dagen · den 9/4 ·h ol dt "Høgen" sig underrettet om Situationen.

•
•

(Næsten alle afgivne Marinetalegrammer i det paagældonde Tidsrum
blev opsnappet om Bord).

"Glunten lt

;

Chefen for "Glenten" opholdt aig
at ftGlenten" Kl.

043~

var :(ortøjet agter i

OLl
Il

Bord i "Ingolf", efter

Ingolf" , og var herved

blevet holdt underrettot om Begivenhedernes Udvikling, saaledea Bom
de forløb for Chefen for

"Ingolf~.

Kl. 0655 afgik :IGlenten" efter Ordre fra "Ineolf" Nord
paa mod Nyborg.

,

"I

r'

l

P Il

Undervejs modtoges teIagrafisk Ordre fra

~inestationen

S11pshavn om at anløbe denne.
Kl. 0914 fortøjede "Glenten l l 1 Slipahavn, hvorfra den af-

•

gik Kl. 1000 og fortøjede i Nyborg Kl. 1030.

•

Y.a.rinestyrke i Nyborg om B;)rd i "Glenten" og opfordrede Chefen til

Kort efter Ankomsten til Nyborg kom Chefen for den tyske

at træffe følgende Foranstaltningor om Bord:
a) Nedfiring af Antennen,
b) Bortatuvning af Ammunition,
o) Haandvaaben under Laas (Nøglerne til Haandvnaben
og }4a.gaeiner skulde opbevares af Chefen for "Glenten) ,
d) Udlevering til de tyske Skibe af Maskinernes
:Manøvreventil~r.

-

~j~

...

Opfordringerne blev efterkommet, og Chefen for "Glenten"
gav paa Opfordring sit Ord paa ikke at ville forlade Ravnen.

"Søridderen" og "Støren".
Forinden Modtagelsen af Ordren fra "Ingolf n via "Lossen"
om at a.a.bne Radiostationen, sætte Dampen op og kommeopaa Prajehold
(IeL. 0537-0545), havde de 2 Fartøjer intet observeret vedrørende Op-

takten til de foran omtalte Begivenheder.
Kl. oa , 0600 afgik Fartøj erne sammen mod "Ingolf" og ankom hertil Kl. ca. 0630.
Kl. oa.. 0635 modtog "Søridderen" Søværnskommandoens radiotelegrafiske Ordrez
"Efter Regeringens Ordre Sikringstjeneste l. Ikke skyde
X

0626 11 ,

hvilken Ordre kort efter blev meddelt Fartøjerne fra "Ingolf".
Kl. ca. 0650 stod Fartøjerne Nord pa.a mod Nyborg after
Ordre fra IlIngolf".
Undervejs (Nord for Dronnings Maries Puller) observeredes
de danske Bugaerdampere "Volmar II og "Mj ølner!l paa Vej mod det °paa
Vengeanoegrund grundstødte tyske Panserskib.
Det observeredes, at førstnænlte Eugeerdamper havde tysk
Militær om Bord.
Udfor Slipshavnmodtoges Ordre til at indgaa der.
"Søridderenll og "Støren" fortøjede henholdsvis Kl. 0920
og 0930 i Slipshavn, hvor der fyldtes Kul.
Fra. l!arinestationen °modt Q..g es Under-re t.nång om .Beg Ivenha-

dernes Udvikling.
Kl. 1215 afgik Fartøjerne fra Slipehavn og fortøjede Kl.
1230 i Nyborg gamle Havn.
Ingen tysk Myndighed henvendte sig om Bord i Løbet af Dagen; alle Ordrer og lign. vedrørende Forhold og Optræden blev modtaget fra :Marinestationen oller iroa "Ingolf".
Radioantenner blev nedfiret,
~orhaandBammunition nedatuvet

i Magasinerne og

Fartøjerne gjort klar til MØrklægning.

-

"SØlØven Il

Il

..

:,

~.

mod

~':>j

0545 afgik "Søløven" fra "Lossen" og stod Vest over

Ingolf u •
Kl. 0600 etableredes "Klart Skib". (::æfter Etableringens
------ - -.' ,"

Udførelse sendtes Besætningen ned fra Klartskibspoaterne).
Kl. 0610 ankrede IISøløven" efter Ordre fra Ulngolfl! ca.
500 m NW. for

Inspektionsakibot~

Do. den før omtalte armerede tyske Damper, der var ankret
Nord for Spærringen mellem Langeland og "Ingolf u, til Stadighed
holdt Kanonerne rettet mod "Søløven", lettede IfSøløvcn ll Kl. 0630
og holdt gaaende ca. 600 m foran for de 2 tyske Skibe, der las.

•

Nord for "Ingolf", saaledcs at disse Skibe ogsua vilde

•

paa mod Nyborg.

bliv~

udsat

for at blive ramt i Tilfælde af Beskydning mod "Søløven".
Kl. 0700 afgik "Søløven" efter Ordre fra "Ingolf" Nord

Udfor Slipshavn modtoges Ordre om at indgaa der, hvor
der fortøjedes Kl. 0835.
Chefen afleverede paa Marinestationen en Skitse over do
tyske Skibes Placering Kl. 0700 Nord for Spærringen og modtog Underretnine om Begivenhedernes Udvikling.
Kl. 1010 afgik lISøløvon" fra S11pshc..-:-,1 oe; 'fort øjede;

la.

1045 i Nyborg.
Kl. 1300 kom Chefen for den tyske Marinestyrke i Nyborg

•
•

om Bord og framførte en tilsvarende Opfordring Bom den, der tidligere var givet til Chefen for "Glenten".
Chefen for "Søløvon" svarude, a.t de ønskede Foranstalt-

' I'"

ninger vilde blive udført; dog frabad han sig Kravet om Fjernolse
af an Maskindel, idet "Søløven" skulde komplottere ain Oliebeholdning ved Avernakke. Da Chefen for "Søløven" ga.v sit Ord paa indtil
videre ikke at forlade Nyborg Fjord, frafaldtcB Kravat.
, I

:. i

"LoBsen":
Kl. ca. 0455 havde "Losson u dcchiffrcret "Høgen"s Tole-

'l

, li

gram x 0435 til Flaaderadio vedrørende tysk Opfordring til "Høgen "
L.....

om Anløb af Nakskov og, om tysk Værnomagts Forcoring af dansk Grænau ,

·r ·
j

I

i.

Som Følge heraf blev der straks beordret Udpurring og

' 1.

'1
.'·
. ,.'
..
'

"Klart Skib'l, ligesom der blev givet Ordre til Letning og

klar~tl1

Forcering.
Kl. ca. 0540 opsnappedes Telegram fra Flaaderadio til
Slipshavni
"Armer Spærring

x 0538".

Kl. 0545 var '"Los s en" let med etableret lIKlart SkibIl og
afgik mod "IngoLf".
Ved Ankomsten hertil blev Chefen for lIL'oasen" kaldt om
Bord i "Ingolf" til Konferenoe og modtog herunder Underretning om
Situationens Udvikling, sB.aledes som den forelaa for Chefen for
"Ingolf".
Kl. 0635 modtoges i "LossenIl Søværnskomma.ndoens radiotelegrafieke Ordrea

,

.

:

"Efter Regeringena Ordre Sikringstjeneste l. Dcke
skyde

x 0626",

hvorefter man ophørte med '''Klart Skib" og overgik til Dagkrigsvagtrullen •.
Kl. godt 0700 modtog lILossen" - som tidligere omtalt Ordre fra ilIngalf" til at desarmere Spærringen. "
I den Anledning

~lev

P.I Kl. 0710 afsendt til Søminoata-

tlonen pas. Albuen med Ordre om,
~

deaarmere Spærringen,

!!mi -

sas.tremt Stationen ikke var besat - at demontere den for

Betjeningsinstrumenter og medtage disse og Stationsformændene
tilbage til "LOSBen",

og

saafremt der var tysk Besættelse

pa~

Stationen, skulde denne Kom-

mandos Ordre følges.
De øvrige 3 P-Kuttere beordredes' til at afgaa til 'Nybor g .
Kl. 0714 afgik "LoBsen :l mod Søminestationen pae, Langeland, hvorudfor der ankredes Kl. 0742.
Kl. 0910 var Stationen afrigget. Udover enkelte private

..

Effekter blev Stationen demonteret og gjort betjenings-udygtig. ···· ..·
Der havde ikke været tysk Besætning paa Stationen.

Kl. 0920 lettede "LoBsen" 6g----atod over mod P.l, der obaer-

-

",J./

-

."

vøredeø kommende fra Albuen. Paa Vejen underrettedes Fyrskibet Sto-

'
l,

re.Bælt N. og Lodserne om Situationen.
Kl. 0950 a.1'oendtes følgende Telegram til Slipshavn;

"lUner i Spærring ikke armeret, afgaaet Nyborg

x 0950 11 •

Kl. 1000 togea Stationaformænd og Stat10nsgrejet om 30rd

fra P.l. Ved Søminestationen paa Albuen havde der heller ikke været
tyske Tropper.

Kl. 1015 stod lILossenIl sammen med P.l Nord pau. og fort øjede Kl. 1415 i Slipshavn.
Fra "Lossen" var observeret et tysk Panserskib af Schleawig-Holstoin-Klassen ("S chlesien") og 3 store, tyske Torpcdobaade,
der Kl. 0935 med høj Fart passerede Spærringen for nordgaaende 08
..

fortsatte. videre til det paa Vengeancegrund grundstødte ?anserskib.
Ved "Lossen"s Afsejling var iøvrigt observeret fØlgende

•

tyske Skibe ved Spærringen:
2 store armerede Dampere, heraf l under
Langeland og l midtfarvands, samt
4 mindre Skibe OG
l Y-Baad.

2.

Styrken i Lille-Bælt.

Kl. ca. 0445 observeredes fra "Nordkaperen", at l tysk
Ledsagoekib og

3 Raumboote

stod Nord paa gennem Spærringen, hvoref-

ter Jartøjot Kl. 0455 kastode los fra Fortøjningsbøjen og stod over
•

mod "Hv1dbjørnen ll

,

hvortil det ankom xi , 0500.

Samtidig blev Chefen for "Nordka.peren" bekendt med Indhol-

•

det a.t "Høgen"s Telegram x 0435, der var blevet opsna.ppet •
Om Bord i "Hvidbjørnen" havde man noget før Kl. 0500 obBerveret det tyske Inspektionsskib "Weser" og 3 Rl1umboote for nordgaaende gennem Spærringen samt lidt senere Syd for Spærringen l tysk
Panserskib af ·i3chl eswi g- Hol st e'i n-Kl a s Bcn (!ISchlGBien" ) og l Moderekib;
Kl. 0500 gik den ene af de 3 observerede Raumboote paa Si den a,1"Hv1dbjørnen". 2 tyske Officerer (den one var Chef for 5 '
R-Flotille) kom om .Bqrd og meddelto, at de havde Ordro t i l at over-

,f

~

..

...

.. : ; t

:.. :

C::jO

-

tage Spærringen med Søminestationer , og at ' de danske' Skibe i saa .
Tilfælde skulde forholde sig som anført i en Formular, der o:verrB.k.- ' '
tes Chefen. UHv1dbjørnen" skulde afgaa til Sønderborg (eventuelt
Aabenraa}.
(FormUlareti, der var affattet paa Tysk, ' havde ~amme Ind-

..

hold, som den under Omtaien af Begivenhederne ved Besættelsen af Kø-

;"

benhavn nævnte ]'ornaliar).
Da Chefen for "Hvidbjørnen" efter a.t have modtaget den ty-'
~': i
",.10..

l .: :' .

, ": "' o

\

~

:, '

' 1•

ske Meddelelse udtalte, a.t han ønskede at give sin Kommandostation
.

,

Underretriing herom, blev der fra tysk Side inte't ,i ndv endt herimod,
nvo rpea "Hvidbj ørnen" pr. Radio-Telefon Kl. ca; 0515 meddel te Mari-

•

.:".1
, .'
nestationen Slipshavn Situationen og udbad sig Ordre • .:SoJr. Svar her-

~

. '

-.

paa modtog "Hvidbjørnen" Ordre til, at den tyske Henstilling skulde
følges, og et den danske ' Styrke skuldeafgaa til Paabo r'g...
Herom underrettedes de tyske Off,icerer,
te om den nøjagtige Beliggenhed af

der :d~efter

B~ineBtationen paa

spurg-

AIa. Da dette

ikke kunde opgives nøjQgtigt fra IfHvidbj ørnen", udtaltes fra t yak
Side,

~t

de vilde gaa til Mommark og dorfra søge den langs 5tranden.
De tyske Officerer gik herefter fro. Borde, og fra Raum-

booten afga.ves 2 hvide Lyskugler, der blev besvaret uf "Waser" og
Panserskibet Syd for SPærringen.

Fra Kl. godt 0500 og i de efterfølgende Timer observeredes

.

- -

..

et stort Antal tyske Krigsluftfartøjer staaende Nord paa over Li l l e Bælt og de omkringliggende øer.
(Luftfartøjerne kom i Hovedsagen 1 Grupper'po.a 3-4 Luft ..
fartøjer ~d Gangen).
Ina afventende ved "Hvidbjørnen" ,
for .nordgaaende gennam

Kl. ca, 0530 afgik "Nordkap p.ren l1 ef t er Or dr e fra "Hvi dbjørnen ll til Fa.a.borg, hvor der fortøjedes 'Kl. 0630 .
"Hv1dbJørnen" og Lodakutterne afgik 'mod Fa.aborg Kl. 0535 .
PaaVejen Nord paa modtoges SøværnBkommandocnB radiotela-

i .1

gra.ti.,ke Ordre til alle Skibe:

,

'i

"Etter Regeringens OrdreSikr1ngstjeneste l. Ikke
skyde

x 0626".

Xl. 0700 tog "Hvidbjørnen" Grunden ved Sidser Røn. Den

kom a.t G.-unden med Assis.tance af "Nordkaperen" ·Kl . 0930.
ne 2

~kibe

fortøjede i Faaborg Kl. ca. 1000.

Ved telefonisk Forbindelse med Slipshavn Kl. ca. 1030
meddeltes det, at der ingen tysk Besættelse vax i Faaborg, og der
modtoges Ordre til,

-

I

.•

at torblive 1 Havn med Styrken,
.

Ammunition og Haandvaaben skulde stuves ned,
-at skulde
være over Kanonerne,
al

It

!!!l

og Overtr&k

som almindeligt Direktiv: Sikringstjeneste l. Forstaaende

Samarbejde med eventuelle tyske

It

~tyrker.

I Minefartøjljt "Kvintus" observeredes fra. Kl. ca.. 0500
den kraftige nordgaaende tyske Lufttrafik dels over Lill o·-Bæl t og

dela over Fyen.
Kl. 0800 tog Chefen ud til Søminestationen for at inspi-

cere denne.
Ved Ankomsten hertil blev Stationen 2

~angG

0verfløjet

at tyske Krigsluftfartøjer, hvilket straks forsøgtes indberettet

til

~1nestationen Slipshavn.

Ved Opringning til Telefoncentralen blev Chefen for "Kvin-

It

tus" herfra anmodet om en Ilsamtale til S11pshavn. Da denne Kl. ca.
0830 var blevet etableret, modtoges fra Slipshavn Orientering om

..

SitU&t1onen samt Ordre til:
Desarmering af Sømineotationen,
Mgang med. "Kvintus" til Faaborg samt
Sikringatjeneste l. Ikke skyde.
Kl. 0920 afgik "KvintusIl fra SØby og ankom til Faaborg

,
i, i

Kl. 1035.
Ordrer og lign. i Løbet af Dagen blev herefter modtaget

Om

E~term1ddagen

. ',
'.

over UHvidbjørnen".
kom 2 Stationsformænd fra Sømineatatio-

• . 238 ...

nen paa Ærø med Fiske1rutter til Fa.aborg og bl'av indlqgeret i Minef .': .-

fartøjet, De oplyste, at de havde forladt Søminestat10nen. efter Or; .

\

.

·cire tra. Slipeiha.rn" .og .a t 10 Mand tra. den tyske Kr Lgsmar Lne ha.vde besat Sta.tionen kort Tid efter, a.t de Danske havde 'fo~ladt den. De
ha.vde ikke. været ..1 . F9rbindelse med Tyskerne.

3.

Marinestationen

S~ip8ha.~

(Herunder Nyborg og Svendborg)".
" 'r ' .

Kl, ,·04l.0. observ.erede Kyetudkigssta.tionen Knudshoved 2
Torpedoba.ade for indgaaende til Nyborg. (Observationen meddo'l tea
Kl. ca; 0425 ·t i l
i fejlagtig

~orm:

:Marlnes~ationen

Slipshs.-rn, hvor den .,blev modtaget

. Som 3 Torpedobaade liggende ved Slipshavn).

Om Bord , i "Ørnen" (fortøjet i Nyborg Havn, Dampvarsel l

Time, Landlov givet, klar

.~ i l

Ombordkaldelse af ilandværende) ob-

serverede Skildvagten (tillige Udkig) Kl. ' e a, 0420 blændede Skibe
for indgaaende; hvorpaa .yagtchefen blev varskoet.
Skibene, der viste sig at være l ' tysk Torpedobaad efterfulgt af 2 tyske

Yi~estrygere,

løb med stor Fart op langs KaJen

ag~

ten for' II Ørnen n • . Inden Portøjningen sprang . 36 Mand, bevæbi.e t med
Yaskinskyts, Karabiner og Haandgrana.ter om Bord ·1 "Ørnen", besatte
alle Opgange til Dækket og anbragte Ma.skinåkyts til Bestrygning
l ·a.ngskibs· eaa hurtigt, at Udpurring overa.l t i "Ørnen" ikke var fore ..
·t ag et , da Besættelsen taktisk var udført.
Interimschef'en for

II

Ørnen 11" (Chefen var midlertidig fra-

kommanderet som Pører ·a.:f Isbryderen "Tyr") afgav en hastig J!elding
pr. Telefon .- Telefonen vor om Læ i
havn om Anløb

~

Off~ ~erabeboelBen

3 tyske YlnestrY8ere.

- til Slipa-

'Paa Marinestationens Fore-

spørgselom Skibene · var armerede og havde militær Besætning, oplystc Interiwschefen kort efter, a.t nu blev i1Ørnen ll besat a.f Tyskerne.
Umiddelbart efter Besættels en

kOI:l

Chefen for den tyske !!a..

rinestyrke om Bord i "Ørnen" og meå.delte, at tyske Søstridskræfter
i dette' Øjeblik løb ind i alle vigtigere danske

~avne,

at den tyske

Hær havde overskredet Grænsen, og 'at der var indledet Forhandlinger

',.:

mollem don danske og den tyske Regoring.
Han anmodede derefter paa en høflig, men bestamt Maade

,i

om,

!"

11 4mmunition

og Haandvaaben blev bragt under Laas, og at Nøglen

hertil blev opbevaret af Chefen,
~

-

Antennen blev nedfiret, samt

at en eller anden Yaskindel blev fjernet for at umuliggøre Baadens
Atøojling.
;

. 1.

l1lt Horøøg fra "Ørnen"a Side pa.a. at kOIJ.me 1 Telefonfor-

•

den Udvej end at gaa ind paa de tyske Krav, hvorefter den tyske Be-

•

aættelQeaatdelinc blev trukket 1 Land efterladende 2 ek1ldvagter

Under de forhaand envær end e Omstændigheder oaaa ingen an,

I

pa.e. Kaj en,

De krævede Foranstaltninger blev herefter udført om Bord.
(For Yaakineos VedkoECende blev - efter Aftale mellen Torpedobaadena Maskinmester og en tysk Maskinmester, der kom om Bord Kl.0530
• Dækalerne 9ver Manøvrevent1lerne fjernet og anbragt paa Kajen
under militær Bevogtning).
Saotidig blev alle fortrolige Sager om Bord i "Ørnen"
tilintetgjort ved Brænding i Fyret.

•
•

~r

USrinestationen Slipshavna Vedkommende udviklede Be-

g1venbederne slg Bom følgeri
Noget før Kl. 0430 paubegyndtes Videromeldingen til SøværnakoI:lD18.Ildoen om "Ørnen"B Besættelse; herunder modtoges:
Kl. 0425 tra Kystudkigsstationen Middelfartl Melding
Del tyake

Krig~akibe

OD,

at un

laa udfor Middelfart, oG at de satte

,

Tropper i Land - og
Xl. 0428 fra en

Jernban~nd

l.

1 Nyborg,

~er

'l '

meddelte, at der var

gaaet en aroeret Trawler ind 1 Færgelejet i Korsør, at der

'i ,

,

laa Troppetranaportakibe udenfor Korsør, OB at Jernbaneata~10nen

var besat.

i'

'I

.:
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Kl. 0430

afsluttede~

Meldingen fra Slipshavn til

Søv~rna

kommando en on "ØrneIin'a Beriættelse' samt 00 foro.n nævnte Tildra5elser

1 M1ddelfart og Korsør. Til sidst annodedes om Forholdsordre, Den
inden Svaret modtoges, konstateredes det, at Telefonforbindelsen til
København blev afbrudt.
Paa

Yarinestationon foretoges nu alminda11g Udpurringp og

alle ;,fortrol1S8 Sager blev' brændt, idet man mentie at stas. u...:l1clclol bart overfor en tysk Besrottelse af Sl1pohavn.
Kl. 0458 nodtoges "Ingolf"s

Tele~ran

.

.

"\.

" :.

til Flaaderad10 og
,

I

SI i pshavn I

.. .
'

"Ancoder

00 Forhold~ordre

x 0455".

Kl. godt 0500 observeredes et Panserskib af "SåhloawigHolste1n"-Kl~sse~,Syd

'f or - Spr os ø samt et stort Antal tyske Krigs-

luftfartøjer over Sl1pshaVn og Nyborg.

Som Pølge af, at Chefen for Marinestationen Slipshavn var
vidende om tysk Besættelse snavel paa Sj ælland BOD 'p OR. Fyen og

o~

tysk Indmaroh i Jylland, -,boordrede han - som tidligere orntal t - Kl.
ca, 0515 den danske Styrke ved Spærringen i L111e..Bælt ti{:a.t forla.

:.:"

de Spærringen og atgaa til Faaborg, da "Hvidbjørnen" pr, Radio-Tele. . ..
fon ~odede o~ Ordre, idet Ohefen for Mar1nestationen en~~idere paa
"

Grund at den -ringe Trafik, der var forekommet 'i Lille-Bælt, ansaa
Betydningen at dette Farvand tor at være væsentlig mindre end StoreBælt og derfor mente her at kunne foravare at disponere paa esen
Ha.a.nd.
Kl. oa. 0530 førtes den før omtalte

Radio-Telefons~~tale

nlngolfll -og Slipahavn, hvorved Chefen for Marinestationen

Kl. ca , 0540 var SlipshaVn ved id'lytn111{3; blevet' bekendt
i

SøværnskoI:mlandoens ro.diotelografiske Ordro x 0530 til "HøBon"
afgaa til Nakskov.

:

."

Kl. 0543 modtoeee fra Ji'laaderad1ot
"Armer ' Spærring

x 0538",

, Kl. 0550 meldtes: pr. Radio" til SøvG3rnBkonriiB.ndoen~ a t Tel e!ontorbindelsen var afbrudt.

I Arlledning af, at

~Ingol!" :ved

Telegram x 0555 havde

apurgt Slipshavn, om den tyske AnmDdning skulde efterkommes, afsendte :Marinestationen In. 0618 følgende Telegram til Fla.a.dera.d.10 I
"Tysk Officer beordrer "Ingol!1I Nyborg og ønsker disponere
1Uneapærring. Udbeder mig nærmere Ordre x 0615".
Yed Radiotelegram x 0635 underrettede Slipehavn SøVBrnekOIllJJlalldoeu ' om, a.t ..6pærringerne ikke var armeret ~ oe; pr. Ra.diotelegram med aamme Udfærdigelsesklokkeslet

beo~drede

Søværnskommandoon

Slipahavn til at desarmere Spærringen (aidatnovnte Telegram blev
modtaget pa.e. Uar ineatat1onen Kl. 0646).

•
•

Kl. 0641
, ~dtog Slipahavn
grafiake Ordre til alle Skibe:
"~fter

Søværnsko~doena radiotolo~

Regeringens Ordre Sikringetjoneate l. Ikke skyde

x 0'62611 , .

og ca, 5 Minutter. etter opsnappedes Ordren t,il
til Nyborg,

II

Lngo Lf'" om at a!gaa.

. .
.,

. Kl. ca , 0630 indfandtPoli t~mesteron 1 Nyborg og en fJø.løjtnant f r a. itØrnan ,1 aig sammen medven tysk Officer paa Ma.rineata"

tionen.
Den tyske Officer oplyste paa . I'o r e s p ø :1.' e; s e l~· dot han efter
. Ordre ledsagede

~011timeateren

og Søløjtnanten. Endvidere

me~dolte

han,

•
•

~

Telefon og

~

hverken

var under tysk Kontrol,

T~~egraf

~igsakibe,

F@rger eller Handelsskibe maatte forlade

Nyborg, her!ra dog undtaget amerikanske, italienske
~e

~

~g japan~

Skibe, samt

den eldste tyske Søofficer f Nyborg var

Kap1t~eutriant Herten.

Politimesteren meddelte, ' at Byen var besat dele åf tyske
Marineskibo og dele at. 450 Mand af den tyske Her.
Søløjtnanten afgav Melding om Situationen i "Ørnen", herunder hvilke

tninger, der . '~ f t er tysk Henstilling var fore-

Fore.nst~

taget om Bord.

.-,

PaaGrund af Begivenhedernes" Udvikling blev den "boordrede
Luttrekognosoering Syd om Lolland og Falster ikke iværksat, og de
under U8r1nestationen 'hørende Yineofteraøgningskuttere blev beordret til ikke at foretage Eftersøgning.

Kl. ca. 0830 førtes den før omtalte Telefonsamtale mellam
Slipshavn og Mlnefartøjet "Kvintus", hvorunder det tillige meddeltes,
at Marinestationen torgævea havde kaldt Chefen for
.

~Kvintus"

,

til
-,

.'

sø.

by Central fra Ia.. '0600 .

Herefter gav :Marinestationen ItIngolf" Ordre til at ankre
udfor Sllpehavn - og "Glenten", "Søløven", "Søridderen". og "Støren"
Ordre til at anløbe Slipshavn.

Kl. lidt førlOOO blev Slipshavn anløbet af en af de tyske
~nestrygere

fra Nyborg. Chefen for Minestrygeren henstillede, at

alle danake Orlogsskibe gik til Nyborg, hvorefter Minestrygeren at-

ter atgtk, 'og de danske Skibe blev af Marinestationen beordret til
NybOrg, hvortil de ankom ~åm tidligere anført. (Søværnskommandoen
blev Kl. 1105 pr. Telefon gjort bekendt med ~en t~ske Henstilling) •
. "Sælen", der 1 hele det her omhandlede T1darum havde ligget i Slipehavn og aaaledes var blevet holdt underrettet
tionen. afgik Kl. 1320 til

~yborg,

C~

51tua-

hvor den Kl. 1400 fortøjede 1 den

gamle Havn.
I "Sæl"en Il bleV foretaget tilsvarende Foranstaltninger Bom
1 ·Søridderen" og "støren'" (Afrigning af Antenne o~s.v .. ). "
Marinestationen havde

Kl~

0940 og 0945 modtaget :følgende

Oplysninger vedrørende Situationenr
Kl. ca. 0940 fra Garnisonskommandantens Kontor i Sønderborg:
At 3 værnepligtige Stationsformænd tra Sømineståtlonen pas.
Al~ 'havde

meldt aig der. Stationsformændene havde oplyst, at

Søminestatlonen Kl. 0630 var blevet besat af 25 Mand tra tyske
KDtortorpedobaade i Kommark. Minesprerringen var desarmeret og
under

~ntrol~

Efter at have afbrudt tor Batterier m.m. tor.

lod Stationsformændene Stationen medtagende de militære Pap!-

rer og Journaler".
(Garniaonskommandanten blev af Marinestationen anmodet om indtil
a! .Station6fo~mændene).

videre at tage sig
Kl. ca. 0945 fra

Søtran~portvæsonets Stat1onsofficer

meddelte, at der havde

v~ret

paa Fyen, der

en t yak Parlamentær hos Chefen

tor 6' Regiment i Odense, hvor 'Stationsofficeren havde været
til
Stede. Den tyske Parlamentær havde bl.a. oplyst, at mili.
-,
tære stadig vilde faa Ordrer fra danske Myndigheder i København og ikke direkte fra d9 t y ske , .og at tyske Tropper var
paa Vej Vest fra. mod odene c ,

•
•

Chefen for Marinestationen tog Kl. ca. 1030 af Sted til
Nyborg for Konference med Cheferne

sam~

fQr .a t være til Stede, saa-

tramt tyske MYndigheder øns kede Forbindelse.
En aaadan Forbindelse blev ikke ,s øgt om Formiddagen, men
det blev meddelt, at Chefen for den tya~e :uarfnestyrke vilde afl~g... .
ge :Besøg i !SIngolf" o~ Ei'termiddagen.

Kl

ll

1235 meldte Sømineatationen paa .Ærø, at l ,t ysk Torpe-

dobaad var ved. at gaa ind 1 Søby Havn og anmodede derfor om 'Forholdsordre.

.

,

5ømineatat1onen blev beordret til at
ligo

•
•

?~p1rer,

desarmere alle Grupper. medtage

til~ntetgøre 'f or t r o~tationBbog

se til Faaborg med Penge og nødvendig Bagage - samt at

og afrej-

-op t r æde

høf-

ligt og korrekt i Tilfælde af MØde med tyske Tropper.
Kl. ca. 1330 ankom 3 større, tyske Torpedobaade til Ny-"
borg. Efter en kortere Konference med Chofen for den tyske Marinestyrke 1 Nyborg afgik Torpedobaadene atter.
Omtrent eamtidig afgik de 2 om MDrgenen ankomne tyske Uinestrygere (af "Pelikan"-Typen).

Kl. ca. 1515

modtoge~ p~ .
/,

~.

l·

j'

Telefon fra Søværnskommando en I

"Det indskærpes, at Søværnets Skibe ikke 'man forl ade Havn.
"Loaaen" ma.o. ikka go.a fra Slipsha.vn til Nybor g uden Søværns-

)
. 'I
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.~

kommandoens Tilladelse, med mindre det er i Henhold til
klar;' utvetydig Attaie med den tyske Kommanderende, san
Mlstorstaaelse er udelukket .
. "-13l i p'ohavns Radio maa ikke benyttes. Radiovagt hQldes.
SøVærnets ~tabli8s~enter og Skibe mørklægges tra 1 Af•
.ten og tremdel es " • .' '.,
Ordrerne 'bl ev videregivet til de underlagte Rnh der med
.

." ; . '

."

",

Undtagelse at de i Jaaborg liggende, der blev underrettet direkte
tra

Søværnskommandoe~.

Kl.

o~.

1530 aflagde Chefen for den tyske Yarinestyrke

Besøg i "Ingolf", hvor Chefen for Marinestationen var til Stede.
Da den tyske Officer fik at vide, at SØvs~nSkommandoan

havde givet Ordre til, at ingen af Søværnets Skibe maatte forlade
Havnen, meddelte hån, at der

SaB

intet var til Hinder tor, at

S~i-

.,

bene samlede deres Maskinerier.
(Maskinerierne i alle under Marinestationen hørende Skibe
blev herefter atter bragt i Orden).
'.-

Under

Besøget aftaltes endvidere, at danske Orlogsskibe

tkke gav Landlov den 9'

om

Aftenen.

Kl. ca. 1600 aflagde en 'Søof f i cer fra MArinestationen etter Ordre Besøg hos den landmilitære, tyske

Kommande~ende1

tor at spørge, om der ønskedea Konferenoe med Chefen for

Nyborg '

uarinesta~

tionen, der nu var om Bord 1 "Ingolf".
Samtidig oplystes overfor den tyske, 1andrnil1tere MYndighed, a.t Chefen tor Marinestationen var i direkte Porbindelse med
den kommanderende tyske Søofficer.
Kl.

0&_

1615 modtog Marinestationen' tra

nHvidbjørnen~

telefonisk Melding om den under "Kvintus " OID.talte tyske Besættelae

e.t Søminostat1onen paa &rø.

_..,
llUnetartøjet "Sixtus" la.a - som tidligere tlSJvnt

i Svond-

~

borg med Havari.

Kl. 0315 observeredes 3 Lufttartøjer af

~~endt

Nationali-

tet 1 stor Højde tor nordgaaende over Svendborg,
I Tiden tra Kl, ca., 0600-1000 paBserede med

kort ~

Yel l am-

,-

rum 1alt 83 "tyske Kr1gslufttartøjer tor nordgaaende i stor Højde.
ha Luftfartøjerne ble'\' der nedka.stet Flyveblade (jvtr. Bilag Nr.

102) •
~et~tøjet

sikrede sig et

E~semp1ar

og blev saaledes

kla.r over, hvilke Begivenheder der var toreste.a.enda.
Kl, 0608 afgaves telefon1sk MeldinjYon tyske Luf t f artøjer s

•
•

Passage Jtil Slipsha.vn,.;."-'herfra. modtoges Underretning om S1t.uat Lon en
og Ordre om, a.t

d~r

ikke maat to skydes.

I Tiden fra. Kl. 1000-1200 observeredes ialt 87 t y ske
Kr1gs1utttartøjer tor sydgaaende •

Øvrige udrustede Orlogsskibe.
A.

Styrken i

iTeqerikshavn8-Omraa.~~

Den 8/4 Af ton var Situationen følgende:
"Ped~r

•
•

Skram" : til Ankers paa Frederikshavns Red [ca , l Sml. SE.

tor Havnen) med Dampvarsel : i Time..
YDrasen" paa Patrouille fra. Aa1bæk-Bugt rundt Skagen til Hirtshals.
~lenn

- Tjeneste1:'aad - indtil Kl. ca .. 1930 pas. 1alineeftersøgning

1 Læsø Rende, fra Kl. 2035 fortøjet i Frederikshavn paa

t

Ti-

mes Varsel med etableret Telefonforbindelse til Land. (Knap

*Brændselsbeboldning, "hvorfor Oliefyldning paaregnedea udført
næste Formiddag).
"Laxen lt 1 Frederikshavn pas. 3 Timers Varsel med normal Landlov
tor 2 Skifter .
Lu1"tgruppen 1 heder1ksha.vn. "

'-
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Styrken havde Kl. oa. 1850 a.fgivet Sltuationsmelding til
Søværnakommandoen og herunder indberettet Observationen at den tidligere" onital te tyske Krydserstyrkes Passage (3 Kryds-ere og l Jager)
Kl. 1710 øst tor Hirtsholmene 1 11 Sømils Afstand."
' K1 ~ 2355 modtog Styrken Søværnakommandoene Ordro til at
,

"

toretage LuttrekognoBoering langs Vestkysten med begge Luttfartøjerne don 9/4 Morgen.
I Løbet af
vanligt.

N~tten 'indtil ICl~

0445 'f or ef aldt ' i nt e t usrnd-

,
IlDra.gen" havde Kl. ca. 1900 observeret de 3 tyske KrydDe-

re runde Skagen i oa. 10 Sømila Afstand for vostgaaende, OG stod
dorefter

pa.~

Søterritoriet mod Hirtshals.

Kl. ca, 2200 observeredes adskillige' Lanterner i etor Afstand N. og NV. for Hirtshals.
Da der trods god Sigtbarhed ikke observeredos Fartøjer

paa Territoriet, las. "Dragen" til Ankers fra Kl. 2315-0455 2 Sømil
NW. t. Y. tor

~kiverne

Mølle, hvorefter den stod NE. paa og holdt

gaaende udfor Skagen tra Kl. ' ca. 0630.

Kl. 0445 modtog "Hvalen" Meddelelse fra den sømi:L1tt3r0
,

,

Distriktschef i Skagen om, at tyske Tropper havde overskredet GrænBen ved Krusaa; Distriktschefen havde modtaget denno Oplysning fra
Tolegratøtat1onen i Skagen.
"

etter - bl.a. for at opnaa

S1kkerh~d

tor Meddelelsens Rigtighed '..

til Efterretningsatatlonen, idet dor samtidig fra "livSlen" blev anmodet om Ordre. MOdtog tra. EfterretningDstationen 'Ordre til at for.

,

,

holde sig afventende, da der forhandledes.
Herefter afgaves følgende Signal 1 Kode til "Peder Skram":
:. :\

...

.-

.

.

.

"Grænsen passeret i Løbet af Uc.tten, der forhandlaå ll •
S1gnaJ.et var modtaget og dachiff'reret 1 "Peder Skramll
.

Kl. ca, 0550.
Kl. 0530

~vde

r ":

.. ..

"Laxen" (hvortil Telefonforbindelsen 1

l1ellemtiden var blevet skiftet, da "Hvalen" forhalede tor 011ef'yld-

•

..

~'1'{

ning) modta,get følgende Ordre fra Søv63rnakommandoena
"Sikringat j eneste 3. Ikke skyde tør efter nærmere Ordro:'.
Kl. 0532 blev denne Ordre pr. Signal afgivet fra "Hva.l.en"
t 11

Il

Peder Skram 11.
I IIHva.l.en" og "Laxen" blev dnr etableret "Klart Skib".
lapeder Skram Il blev der purret ud overalt Kl. 0555, OB

Kl. 0610 var UKlart Skib" etableret.

..

"Dragen ll fik man det 'f ør s t e Varsko om de foresta.e.ende

I

Begiv.enheder ved

Ops~pning

at føfsende Telegrammer:

Kl. 0455 fra IlIngolf" til Fla.a.dero.d10 og Sllpahavna

IIAnmoder om Jforholdaordro . x 0455",
•.

Kl. 0540 fra JHaaderadio til Slipahc.wp:
~Armer ·

•

Spærring

x 0538",

Xl. 0615 fra Slipahavn .tl1
"'1'Y~k

:

Flaadaradio~

Off ioer beor dr ar UIngolf" Nyborg og ønsker disponere

lUneapærrlng. Udbeder mig nærmere qrdre

x 0615 11 ,

Kl. 0619 fra
"Ingolfl! til :5'laaderadio (med
.
. . Radloekspress,ignal):
;

UTYl5k Anmodning desarmore .Spær,l'ing .og, ønsker Svar.
. '

x 0615".

Sidstnævnte Telegram blev ogsaa. opanappef i "Hvalen ll ,
der ligesom "Dragen" vud Radioaflytn1ng i 'Hovedsagen kunde holde
a1g underrettet om den 'videre

Tel~gramvekaling mellem

og de udrustede Enheder . i Løbet

•
•

o.:f

Flaaderadio

Dagon. ". . .

Kellom Kl. 0635-0640 modtog "Peder Skram", "Dragon" og

uRvalen"

Søværnakomua.."1do~na. rt~diotelegre.f'iske

Ordre til allo Skib.e I

"Itter Regeringens Ordre Sikringatjeneste l. Ikke skyde

x 0626".
Ordren om OverbaDg til S1kringetjeneste l blev Kl.0645
T1.~4f'et. t.j.L ~en~~

me.a.en-.

Kl. ca. 0640 observeredes, at tyske Krlgaluftfartø jer udkastede FlyV~blåde (Jvfr. Bilag Nr. 102 ) over Frederikshavn, og fra
samco ·T1dspW1lct

·og'Res t en .å f

:Qagcn obs'erveredGB en kra.ftig Tra.fi1,{

.. 248 (hovedsagelig nordgaeende) af tyske Krlgaluftfartøjer sasvel over
dansk Søterritorium som over dansk Landomraade.
(Fra "Peder Skram" blev optalt følgende Antal Luftfartøj eri
Til Kl. 08001

42 nordgaaende,
6 sydgaaende,

Fra Kl. 0800 ..12151

45 nordgaaende,
5 sydgaaende,

K

"

1215-18001

Resten af Dagen"

109 nordgaaende,
51 aydgae.ende ,
Ingen Luftfartøjer observeret) •

Kl. 0655 m.o,dtog ~'Laxen" følgende telefoniske Meddelelse

fra den sømilitære Distriktschef t Skagen 1
wTelefonforbindelaen med Sjælland er afbrudt. København,
Korsør, Nyborg og Middelfart er

be8at~.

Meddelelsen blev videregivet mundtlig til "Hvalen" og pr.
~igne.l

(i Kode) til "Peder Skram" (modtaget Kl. 0707).

~ '

Fra. Kl. ca. ': 0730 kunde de i Frederikshavn liggende
Enhe.
"

der ikke komme i telefonisk Forbindelse med København.

' Kl . 0732 afsendte "Dragen" fØlgende Telegram tii I Fla.a.de..

radio og "Peder

Skram~1

P3 tyske Landflyv.emask1ner Landterritorium Bydgaaende 'x 0722" •

.

I Tiden fra. Kl. ca, 0700 ..0830 observerede '"Dr ag en " iøvri~t

60-70 nordgaaende tyske. Krigsluftfartøjer, hvoraf de fleste overfløj
da.nsk Søterritorium og en Del Landterritoriet.
Kl. 0825 modtog ~Dra.genn følgende radiotelegraf1ske Ordre

fra Flas.deradio 1
"Afgas. til "Peder Skram"

x 0810 11 ,

og Kl. ca. 0830 fra den sømilitære Distriktschef i Skagen (via. 8ka~
gen 8ignalstation).
"Tyske Tropper gaaet over danok Grænse sidste Na.t".
Kl. 0830 afgik "Dragen" Syd pas. og ankrede 300 m Vest for

'Peder Skram" efter at have .været paa Siden a:f Artilleri'skibet tra
10.. 0945-1Q55 • .
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Kl. 1025 beordrede "Peder Skram" pr. Signal "Hvalen" og

"La.xen" til at gaa ud af Havnen og ankre 1 Nærheden af "Peder
Skram".
Mellem Kl. 1110 og 1115

~tod

de 2 Torpedobaa.de ud af Hav-

nen og ankrede som beordret paa Reden.

Kl. ca. 1200 forsøgte "Peder Skram" at afsende følgende

Telegram til Fla.aderadiol
"Anmoder om Jforholdsordre for Styrken i Frederikaha.vn x 1155 :1.
Da Flaaderadio paa dette Tidspunkt havde faaet Ordre til
1kke at besvare Opkald, blev Telegrammet først modtaget, da Artil-

•
•

leriskibet Kl. 1312 sendte

Telegra.mm~t ..e fter

Reglerne for Blindte-

legre.:f'ering •

Hen paa Eft.ermiddagen

mQdtpg~s

kommandOens . Ordre om, at 5øværnetQ

i . "Peder Skram" Søværns-

ll:~b1:18.sementer

og Skibe skulde

mørklægges.
(Afsendt som Kabeltelogram til Frederikshavn Kl. 1454).

Paa Grund.. af. Begivenhedernes Udvikling
.
. om Morgenen var
LUftfartøj erne i Frederikshavn 1kke

atg~et

pas. den beordrede Patro .. .

u1lleflyvning. Luftgruppen blev holdt underrettet af Torpedobaadcnc, '
ea.a.længe disse laa inde i Frederikshavn.

•
•

Kl. 1850 anmodede Føreren af Luftgruppen telefonisk Fly-

vevæsenet om Forholdsordre, hvilket efter Ordre fra Søvrernskommandaen besvaredes Bom følger . Kl. 1908:
"Flyvning forbudt, forbliv i Frederikshavn indtil videre.
Med Motorbaad. olIer paa. anden Maade BØg "peder SkramIl og
Torpedobaadene og giv dem Ordre fra Søværuskommandoon om
anarest a.t

g~a :~d

til Frederikshavn uanset

~r~lægning;

"Peder Skram" skal om muligt etablore Telefon og s øge
Forbindelse med Søv<.arnek.ommandoen".

I

;Worinden havde "Peder Skram" Kl , 1900 givet Torpedoba.adsgruppen Ordre t il at ga.a. ind i Havnen samt meddel t '~ a. t den
i

B

elv gik

Havn Kl. 1930.
Hele Styrken lettede Kl. 9a. 1930 og fortøjede 1 Frede. '

rikshavn mellam Kl. 1945 og 2000.
Ved Afgivelse ar Melding om Indlægning modtog Styrken Kl.
2045 pa.a. Forespørgsel følgende "For hol dsor dr e fra. Søværnskommando en:

-FOrbliv i Havn. Ingen

Vp~benanvendelae.

Passende MOdta-

gelse af Qg Forbindelse med tyske Land-og Søstyrker".

Intet tysk ~la.ade~ateriel anløb Frederikshavn, den 9/4.
Vedrørende tyske Orlogsfartøjors Bevægelser i dette Omraade i Løbet af den 9/4 foreligger følgende Observatio-ner fra "Pe..
der Skram n 1
Kl. 07001

2 Kineskibe sydgaa.ende. 5 Sømils Afstand,

Kl. 0800.

4 Mlneskibe eller Minestrygere sydgaaende. 6 Sømils
Afstand.

l Hjælpekrydaer og l Mines tryger sydgaaende paa Terr
• .
.
. i t ar
. 1algrænsen
.
.,
(Den tyske Hjælpekrydser sendte følgende aignal til "Peder Skram";

Kl . 13001

Internationalt 611

"Anmoder indtrængende om Tilla.delse til ,a t
gas. ind i Havnen"

og umi,ddelbart derefter:
"Sohuldigen, es war ein Irrtum" ).

B.

l' Undervand,s"gruPl?e (Aarhus).

Den 8/4 Atten la.a. l' Undervandsgruppo, besta.a.ende at
"Havtruen" , tlHavmanden" og "Havkalen" sammen mod "Henrik Gerner"
1 Aarhus Havn,

( "Henrik Gernår lt var som tidligere nævnt kun udrustet
som Logisskib - reduoeret Besætning ) .
A1Jn1ndelig Landlov var 'gIvet.
I Løbet af Natten mellem den 8 ' og 9' observeredes inte t
usædvanligt.

o-. .f,' 'f
Kl. 0620 modtoges pr. Telefon Søværnskommandoeu6 Ordre:
y

IIEtabler S1krin:gatj eneute 3. Ikke skyde før efter nærmere
Ordre II •
Herefter besattes de 40 mm Rekylkanoner i Baadene; endvidere paabegyndtes Ki'igs-Klargøring af Torpedoer ne og Af hentni ng af
friske Provisioner i Land. Ordre
Henblik paa Baadenca

ev~ntuelle

o ~ D~kkepladser

blev givot

ID01

Afgang.

Kl. 0635 modtages Meddelelse

~ra

Aarhus Politi om, a t

Tyskerne . ~vde pa.sseret og beuat Krusa.a.•
,,.
Fra. samme Tidspunkt 'egyndte en stærk, tysk Luftvirkaomhed over Eyen. (Indtil Kl. 0800 passere4e ca. ' 200 tyske Bombeluftfartøjer - fortrinsvis paa nordlige Kur.ser).

•
•

Kl. ca , 064:-0 uod toges Søværns.kommandoens radiotolagrafiake Ordre til alle

Skibe~

"Efter Regeringens OrClre' Sikringatj ene a t e l. 1kk.o a:\CYde

x 0626".
Kl. 0745 afgav us telefonisk Melding til Efterretningasta-

tionen OB Passagen af talr ige tyske Bombemaskiner.
Kl. 0840 modtoges fra l' Eskadre
pr. Telefon følgend el
.
..' . .
'. "

~

"

~ '.

"Fra Søværnakommandoen: Efter Kongens og Regeringens Ordre
skal der ikke ydos
ringstjeneate l.

~dstand

Int~t

mod eventuel

~ e Bæ t t c l s e .

Sik-

Materiel maa ødelægges. Retto oig

efter Tyakernea Anvisning. Yderligere Ordre vil komme" •

•
•

Om ]'ormiddagen aflagde Gruppeohefen Besøg hoC:.! GarniSO l1Bkommandanten og anmodede ou at blive holdt underrettet om vigti gorJ
Beg1venhed ~r,

'-

der indtraf i Aarhus By •

Kl. 1445 og 15 45 Bodtog Gr uppen fra l'

~skadre

henholds-

via Ordre om Mørklæg n ing og on, at Landlov ikke maatte gi ve s f ør
nærmere Ordre.

I

,i

Kl. 1750 ankom 3armElreda, tyske Tra.wlere (hvoraf den ene
førte l'lo'tillechefsstander ) . til Aarhus, '
Melding herom

bl ~v

tel efonisk afgivot til nfterr ot ninga-

"
"

-

~Jc;.

-

stationen, der samtidig"blev forespurgt, om der forelaa yderligere
~orhold8ordre,

samt om .Gruppeohefen skulde gaa om Bord i de tyske

FartøJer. Forespørgslen blev

be~varet

med. Nej - Gruppecheten skal

forblive om Bord og afvente, hvad Tyskerne foretager oig og forhandle m cl dem.
Kl. 1930 kom Chefen for 3' tyske Forpostflot1lle med Adjutant om Bord i -Henrik Gerner ll og anmodede om o,-t taa opgivet, hvilke
danske Krigsskibe, der

. ~ aa

i Havnen. Endvidere meddelte han, at

a)

Skibene ikke maatte forlade Havnen,

b)

Radiosenderne _i kk e mnatte ~enyttes,

c)

Al AmmunitIon skulde holdes under La.a.s.
Don tyske Officer var tilfreds med en mundtlig Erklæring

tra Gruppechefen om, at disse Krav vilde blive overholdt.
Melding om det

passer~de

afgaves til Efterretningsstati-

anen• .
Kl. 2100 modtog Gruppen Meddelelse fra Aarhus Garnison

om, at en tysk Styrke paa 230 Mand var · blevet indkvarteret paa Ka·8Qrnen , samt at al Haandvaabenamcunition til dansk Militar var blevet inddraget.

Kl. 2130 · kom Chefen for den tyske Hærstyrke, der havde
besat Aarhus, om

~rd

ledsaget af en dansk Officer fra Garnisonen.

Don tyske Offioer fremsatte
fremsat at Chefen tor

C.

~e

sammo Krav, som var blevet

3' tyske Forpoatflotille • .

1fHe,1mde.l" (H1r.tshals) \

Den 8/4 Aften laa "Hejmdal" i

H1rtBhals~

Dampv&rsel l Time.

Landlov til Xl. 2400 var g1vet.
Om A1'tenen indtil l(ørkets :Frembrud var observeret 3 tyske

Trswlere 1 NNE.lig Retning, Afstand 5-6 Sømil. Trawlerne holdt langla.mt gaaende paa

østl~e

og vestlige Kurser.

Ved Daggry den 9/4 var Vejret ret usigtbart, nærmest ~aale.

-

Kl. ca• . 0625

~)j

-

lliodtcgo~ følgende .talefon1e~e

Ordre fra Sø-

værnekommandoen1
UEfter Regeringens Ordre Sikringstjeneste l. Ikke skyde.
Ikke Ødelægge l.Iateriellet ll •
l-

Fra Kl. 0655 hørtes stærk Motorlaxm fra Luftfartøjer.
Sigtbarheden over Havet var bedret, men intet Luftfartøj kunde ses
paa Grund .af lavtb12ngende Skyer.
Kl. 0750 opnaaedes Telefonforbindelse, der var bestilt
Kl. 0700/med
Motorl~m

~fterretningsB~ationen~

og Melding om den obsorverede

afgaves; .samtidig modt.og "Hejmda.l n fra Efterretn1ngssta.-

tionen Underretning cm, at tyske Styrker til Morgen var landsat i "

•
•

København, Korsør og Nyborg, at tyske Tropper

r~vde

overskredet den

danske Grænse . og var paa Vej Nord over i Jylland. "Hejmdal" blev
endvidere beordret til intet at maat t e foretage sig •
I Løbet af Morgenen hævede . Skylaget eig, hvorefter talrige
ncrdgaaende tyske Kr igsluftfartøJ er blev observeret tra "HeJmda.l".

Kl. 1935 modtages

~elefonisk

Ordre .om Mørklægning.

(Kabel-telegrafisk Ordre herom, der var afsendt Kl. 1456,
blev først modtaget i "Håjmdal" lG.. 2245J.

Kl. ca. 2100 ankon en tysk Afdeling pas. 8 Mand til Hirtshale Fyr, hvor · den afbrød Telegrafkablerne til Søen.

•
•

"Hejmdal ll havdi) ingen Forbindelse med denne Afdeling •

Kl. ca. 0200

Na~ten

r·

mellem den 9' og 10/4 ankom de første

tyske Tropper til Hirtshals Havn - ca. 120 Mand.

,

'1

"Beskytteren", der . var underlagt det sømilitære Distrikt
for Jyllands Vestkyst, laa den 8/4 i Esbj erg. Almindelig Landlov
var givet.
Det var Chefen for Inspektionsskibet bekendt, at Hærens
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Luttværnsbatteri paa Sædenstrand

s~t

Hærens Afdelinger i Sønder-

jylland den 8/4 havde f'aaet Ordre til Opbrud pas. kor.t Varsel. Aarsagen til ordren kendtes ikke pas Luftværnsbatteriet, hvor

In6pek~

tlonsskibet havde ladet forespørge.

'15 Stk. 20 mm.
30"

8 mm.

Ingen Træfning blev med Sikkerhed observeret).

ca. t

Ttme etter at Overflyvningen var begyndt, havde

Luttværnsbatteriet paa Sædenatrand indstillet Skydningen, og Cheten tor dette oplyste paa en telefonisk Forespørgsel fra "Beakytteren-, at han havde taaet Ordre til øjeblikkelig at forlægge Batteriet længere op 1 Jylland.
Kl. oa. 0615

QaaB

henved 30 tyske Luftfartøjer af alle

Størrelser over Rsbjerg, cg da de ikke havde gjort Tegn til at bsC'; -

svare Ilden, gav Chefen

to~

"Beskytteren" Ordre til atindatille

Beskydningen tor at undgaa en mulig Bombenedkaatn1ng over Esbj erg

ay.

(Denne Beslutning blev t~lef'onlsk godkendt af den sømilitære

D1I!1tr1kt8o~)•

-

t=.;;;; -

Fra Kl. 0525 havde "Beskytteren" forgævos forsøGt at komma i telefonisk

~orbindelBe

med

Søværn~kommandoen,

hvorfor Chefen

Kl. 0710 gav Ordre til at aabne Radiostationen samt at melde dotte
til Flnaderadio.

Kl. 0530 var der blevet givet Ordre Om at sstte Dampen op.

l-

Kl. 0730 modtoges Søvwrnakommnndoens radio telegrafiske

-Efter Regoringens Ordre Sikringstjeneste l. Ikke skyde

x

0626tt~

Kl. 0900 blev Inspektionsskibets fortro11 r,e Sager med

•
•

Undta.gelse af Kodebogen

tilinte~BJo~t,

..

da man havde Underretning om,
..

at tyske Tropper var paa Vej II10d Esbj erg •
.

J '.

':

Kl. ca, 0935 obacr-ver edaa , at ca , 15 tyske Kr"1gsfartøj er
(senere gjort ud til 4 Torpedobaade, 5 Jagere og 6 ~tortorpedobaa.

.

.

de eller Ri!umboote) stod ind mod 3ebJ erg. .
Efter Ordre fra den

sØtl~litære

Distriktsohef nfaendtea

følgende Radiotelegram fra "BeSky'~teren" til ' i1a.a.deradio Kl. 0950:
UTyske Indløb Graadyb Barre • .Anmoder om Forholdsordro.
Diatriktschef

x 0935".

Som Svar herpaa modtog ",Beskytteren" Kl. 1009 fra: Flo.ade;,

radio følgende Telegram, der var afsendt med Radioetspressignall

•
•

"S1kringstjeneste l. Skyd ikke. Almindelig Direktiv:
Forstaaende Samarbaj de

x 1002" •

Kl. 1015 aflagde Chefen for "Beskytteren" .. efter Ordre
fre. Distriktschefen - Besøg om Bord hos Chefen tor den tyske Flaadeutyrke, der var kommet ind til Esbjerg.
Chefen for "Beskytteren" fik under Besøget at vide, at
Inspektionsskibet ikke maatto forlade Havnen, og at Radiostationen
ikke ma.atte benyttes.

Kl. 1105 modtoges følGende pr. Telefon tra Søværnskommandoena

I

i'

- 256 "S1krtngstjeneste l. Ikke skyde. Saafrant eventuel Besættelse skal der etter Kongena og Raseringens Ordre ikke
ydes Yodstand.
.

Direktiv.

.

Der skal indtages velvilligt 5amarbejde u •

Resten at Dagen blev "Beskytteren" holdt underrettet af
det søm!litære Distrikt (se under dette) om Ordrer og ligne vedrørende Yorhold og Optræden m.v.

B.

"Freja"
(Helsingør).
c

Preje- var - som tidligere omtalt - udrustet med reduceret Beswtning som Depotakib for den UndervandsbaadBgruppe, der
normalt var stationeret i Helsingør,
Paa Grund at Isforholdene var U-Baadene torla/3t til Kø.
benhavn, ssaledes at "Freja" laa Q,lene i Helsingør.

om

Bord i "l'reja" var man ukendt med Begivenhedernes Ud.

vikling' den 9/4 oe ~rgenen. 1ndtil Chefen tor 4' Regioent Kl. ca.
- ' .li

~

:..

0900 henvendte sig om Bord og anmodede Føreren af OpmaalinCBskibet

om at sætte 4' Reg1cent over til 6ver1/3e.
FørerQn indvilliGode heri, men da Skibet først kunde vre. .
.
re klar tU Afgang i Løbet e.t 3-4 T1I:ler (Opfyring) ', afgik Regimente.
.
..
. .. : .
ohefen med Bta):> og 11' Bataillons l' Kompagni med den ordinære
•

•

\ J

, '

st$tsbanefærge Xl. 1005 til H41singborg.
Kl, ea, 1300 afgik "Freja" fra Helsingør til lUtlsingborg

med benved 30

)land

tre. 11' Bataillons

4' Kompa,anl, der trods Sjrol-

landske Divisions Forbud mod at forlade Danmark, foretrak at komne
til et ikke besat Land.
"JTeJa" havde ikke

modtage~

nogen Ordre tre. Søværnakomcandoen.

.

.'

eller forsøgt at indhente

- 257 Sømilitære Distrikter m.v.

A.

Distrikt Nordlige Jylland.

omkring Kl. 1900 den 8/4 blev Distriktet af Skagen Signalstation underrettet om den tidligere omtalte tyske Krydserstyrkea Pa.s.aage.
Kl. 0440 den 9/4 modtog Distriktschefen fra Telegrafstatipnen i Skagen Meddelelse om, at der til Generalkommandoen var
Bendt Telegram om, at tyske Tropper havde overskredet

G~ænaen

ved

Kruaaa. Kl. 0430.
Meddelelsen blevatraks videretelefoneret til Styrken i
hederikahavn ("Hvalen") , o~ derefter til ,det i Frederikshavn lig~en

tt

de Kompagni af

5' Bataillon med Anmodning om at lade ~eddelelsen

gaa videre til Bataillonschefen. der laa ,i Brønderslev.
Herefter beordrede Distriktschefen Signalstationen Skagen

tt

til at signalere (med Flag) til Torpedobaaden

"Dr~enll,

der obsor-

veredes Nord for Stationen.
"Tyske Tropper er ga.aet over Grænsen ved Kruaaa".
Signalet hejstes Kl. 0500 og blev besvaret fra "Dragen"
Kl. ca, 0830.

Kl., godt 0700' afgik samtlige under Distriktet hørende
Ulneeftersøgningskuttere paa Mlneefteraøgning.

tt

ha Kl.

07~5

begyndte en kraftig tysk Luftvirksomhed

over Skagen. Fra nogle af Luftfartøjerne udkastedes Flyveblade af
l

samme Art som tidligere omtalt.

tt

Kl.

0755 modtog Distriktet fra Efterretningsatationen ,

Underretning om, at tyske Troppor var landsat i København, Korsør,
Nyborg og ll1ddelfart.
I Anledning af. at den danske Radioavis havde udsendt
Meddelelse om MørklægninG, fors øgte Distriktschefen Kl. 1230 a t
opnaa

~orb1ndelse

med Efterretningsstationen for at faa oplyst. om

MØrklsgningsbestammelaerne ogaaa gjalt Fyrbelysningen. Da Telefonforb1ndelaen med København var afbrudt, opnaaedes Forbindelsen

I

t'- '

- 258 føret Kl. ca. 1800.
I Mellemtiden havde Diatriktaohefen givet følgende Ordre
til eamt1ige PyT i Distriktet:
ItSaa:tremt anden Ordre ikke modtages, skal Fyrene ikke
tændes".
Aarsagen tu denne Ordre var, at Fyrmesteren pas. Hirsholmene paS .Distriktets Forespørgsel havde oplyst, at han Kl. 0755 gen.
nam en Ordonnans paa Efterretningsstationen havde faaet Ordre til,
at Fyret skulde være slukket.

'

Ved Distriktets Telefonforbindelse Kl. ca. 1800 mad Søværnskommandoen erfaredes, at Fyrene skulde brænde, hvorpaa. Distriktete Ordre til Fyrefte omgaaende annulleredes.

Kl. 1705 var samtlige Mineeftersøgningskuttere i Havn.

Kl. ca. 2000 modtog Distriktet SØværnskommando ens Ordre
om MØrklægning. (Ordren var afBendt som Kabeltelegram Kl. 1506).

Kl. 2230, rykkede en motoriseret Afdeling tyske Tropper
(300 )!and) ind i Skagen, hvor de blev indkvarteret.

B.

Distrikt Jyllands Vestkyst,

I Løbet af den 8/4 var der observeret en ret livlig tysk
Luttv1rkaomhed langs Jyllands Vestkyst Baavel i nord- som sydgaaende Retning.
Den 9/4 Kl., 0030 meddelte den engelske Vicekonsul 1 Es~erg

Distriktschefen, at han havde faaet foruroligende Meddelelser

og spUrgte, om

D~striktechefen

mente, at Situationen var kritisk.

(Søvmrnskommandoen blev underrettet om denne Samtale).
Fr~Kl.

'.

.

0&.0520 blev 'Esbj er g overfløjet at tyske Krigs-

luftfartøjer. hvortro der blev udka.stet Flyveblade af samme Art som

tidligere

omt~ t.

Kl. 0730 modtog Distriktet følgende pr. Telefon fra Et.
't er r etningsstationen.
"Landet besat. Sikringstjeneste l. Der maa ikke skydes
eller ødelægges noget Materiel undtagen hemmelige Papirer i

dg

paakommende Tilfælde. Distriktet skal meddele, hvis der ankommer tyske Tropper."

Kl. 0751 underrettedes Distriktet om, at Luftværnsbatteriet paa Sædenstrand flyttede til Vejle.

•
•

Kl. 0840 meddelte ' Pol i t imes t er en i Ribe:

t

"Tysk Pansertog paa Vej frem ad Jernbanen. Har faaet
Ordre til at give det fri Passage. Der kæmpes ved Bredebro

f

mellem danske og tyske Tropper. Motoriserede Afdelinger er
paa Vej og muligvis i Ribe nu" .

(Meddelelsen blev videregivet til Etterretningsstationen ).
Kl. ca. 0935 blev Distriktet bekendt med, at den under
"Beskytteren" omtalte tyske Flaadestyrke stod ind mod Esbjerg, hvil, ket pr. Radio via IIBeskytteren" indberettedes til Søværnakornmandoen,
idet Diøtriktschefen samtidig udbad aig ForhDldsordxe.

•
•

Kl. 1009 modtages $øværnskommandoens radiotelegrafiske
avar, der Bom

almindelig~

Chefen for

Direktiv angav. Forataaende Samarbejde.

ftBeskytteren~

beordret til at tage imod den tyske

blev - som tidligere omtalt F~aadestyrke.

Fra Politimesteren i Ribe havde Distriktet Kl. 0955 mod.
taget Underretning om, at det tyske Pansertog

v~

paa Vej mod Es-

bjerg, idet det havde passeret Ribe 10. Minutter tidligere.
Kl. 1058 modtoges pr. Tel ef on følgende fra Søværnskomcando ens

r-

"i:)~.l"1.n~BtlJ~UI;H~utJ

.
."
BeBættels~,

1..

JJtjJ."

~

tl.ll.,yUl::H:I.

.L.lI.Atj

oUoUJ.,n,.w"

~ytjU"

, "

tuel

skal'der efter Kongens og Regeringens, Ordre

ikke ydes UOdstand, og SøværnBkoccandoen giver følgende Direktivl Der skal iiidiedeå" velvilligt Samarbejdo".
Kl. godt 1100

anagde .'Di~triktechefen

Besøg om Bord hos

Chefen for den tyske Flaadestyrke 'i Esbjerg. Herunder modtog Distriktsohefen Meddelelse
Blaavan~shuk

Fyr

o~.

at man fra tysk Sido vilde besætte

og der oprette en Signalstation.

Efter Besøget

und~rrettedes

Efterretningeetationen, Poli-

timosteren i Esbjerg og Blaavandahuk Fyr heroD, idet SØværnskommandoens før nævnte Direktiv, der var modtaget Kl. 1058,
d~ltea

a~tidig

med.

Blaavandshuk Fyr.

Kl. oa. 1225' afgav Distriktet

U~lding

til Efterretnings-

stationen om tyske Troppers Ankomst til Esbjerg (et Pansertog ned
ret faa Tropper).

om Eftermiddagen var Distriktet bohjælpelig med at fan
gennemført, at iyrene Blaavandshuk, Skalling. Sædenstrand og Strandby blev slukket i Henhold til Ordre fra Chefen for den tyske Flaadestyrke i Esbj erg.

;

.

Kl. ca. 1400 modtog .Distriktet SØværnskommando ens Ordre
.,

,

om Mørklægning.

Hele Uorgenen og :Formi ddag en havde. der været stærk, tysk
Luftaktlv1tet over Esbjerg. Luftaktiviteten aftog hen paa Eftermiddagen.

. ."

,

I Løbet at Dagen ankon ialt ca. 1800 Mand motoriserede,
tyske Tropper til Esbjerg, hvor de indkvarteredes.

O.

Distrikt Bornholm.

Den 8' og 9/4 observeredes intet af Betydning indenfor
T\ ........... " . . .

+

om Eftermiddagen var Distriktet behjælpelig med at faa
genn~ørt.

at iyrene Blaavandshuk, Skalllng, Sædenstrand og Strand.

by blev slukket 1 Henhold til Ordre fra Chefen for den tyske Flaadestyrke i Esbj erg.

;

.

Kl. ca. 1400 modtog Distriktet SØværnskommando ena Ordre
om )(ørklægnlng.

Hele Korgenen og :Formi ddag en havde. der været stærk, tysk
Luftaktlvltet over Esbjerg. Luftaktlvlteten aftog hen paa Eftermid.
dagen.

'I Løbet a.:t Dagen ankcra ial t ca, 1800 Mand motori serede,
tyske Tropper til Esbjerg, hvor de 1ndkvarteredes.

o.

Distrikt Bornholm.

Den 8' og 9/4 observeredes intet af Betydning indenfor
nistrlktet •
8fter at Besættelsen Qf Danmark var blevet Distriktsohefen
bekendt den 9/4. beordredes Kyatudkigsstationerne til at lværkoætte
'. befalede Yoranstaltninger med Hensyn til fortrolige Sager, og Mlneettersøgningskutterne holdtes i Havn•
•
PBa telefonisk iorsspørgsel til
Kl. 1720 modtog Distriktsohefen

EfterretningBBt~tionen

følgende~

lIi'yTene skal brænde, iøvrigt Mørklægning. Tilintetgørelse
af hemmelige Sager, hvis Besættelse er foreataa.ende.

11

Jørst omkring Uiddag den 10/4 ankom .t Yske T!opper til
Bornholm .. Tropperne udskibedes 1 Rønne fra de·t tyske Transport ..
DenzLg" (jvfr. "Beaæ t t e La en af København").
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D.

Det spnilitære Afsnit Grpnsund,

me~lem

Natten

den 8' og 9' var Situationen

følgcnde~

2 P-Kuttere (henhold6~is øst og Veet for Spær~

Ved Spærringenz

ringen. )
,d

Spærringen var desarmeret paa Grund af nanglende Afmærk-

.g

ning, men kunde armores.
Paa Borgated Battori:
•

l Kvarter Vngt ced 2 Udkigsposter bosat •

I . ,

Den 9/4 Kl. 0503 observeredes 9 tyske Bombeluftfartøjor
1 lav Højde og tæt

~ornat10n

paa Vej Vest over

genn~

Grønsund.

Kl. 0505 beordredos "Klart Skib" ota.bleret, og samtidig

•
•

blev der Søgt Telefonforbindelse med

Søværnuko~n Qoen.

Kl. 0510 afgavos Uelding til SpværnakonJ8ndoen

OD

de

tyske Luftfartøjers Pa.saage, idet der anmt1dig blev forespurgt, on
der

maa.t·~e

.f

skydes ved Gontagelse. Son Svar her'paa modt ogea s

"Bej , forhold a.fventende, Si tuat10.~en alvorlig".
Kl. 0515 var "Klart Skib" etableret, nen efter at Ordren

om, at der ikke mantte skydes, va.r modtaget, holdtes alt Personel
i I1dl@ af Kanonskjo1do og Brystværn for ikke unødvondigt at provoko~e

Angreb paa eller af passerende

Luftfartøje~,

IO.. 0525 passerede 9 tyske Bombeluftfartøjer Grønsund
tor pstgaaende.
Kl. 0530 beordrede Søværnskommandoen .Spærringen aroeret,

•

men da der fra. Borgsted Batteri . blev gjort opmærksera paa , .a.t der

•

kommandoen ga.v Ordre til:

.

ingen Afmærkning var, blev Arcerings-Ordran a.nnu:}.leret, .og Søvf.Crns-

·Sikringstjeneato 3, ingen Beskydning før

~tcr

r-

nc.cr.uore

Ordre".
Kl. 0550 afgav Afanitchefen Melding til

S øvf.Crnsko~doen

oe nordgaaonde Passage af 14 tyske Luftfartøjar og CDdtog samtidig
Underretning om

~ituationen,

Bom den paa. detta Tidspunkt fore laa.

Kl.• 074 0 modtoges f ølgende fra
"Si kr ingat j ene a t e

~.

S pVQjrnsko ~ doenz

Ef t er Regeringe ns Ordr e inBen Skyd-

ning. Kater1ellet caa ikke Øde1æegaa ,

I
"

- 262 og Kl. oe. 0930:
WVed eventuel

Bes~ttolse

skal der efter KonBens og Regerin-

gens Ordre ikke ydes MOdstand. Direktivl Indstille eiB paa
velvilligt SBl:la.l'bejdo".

Paa det søc11itære Afsnits Forespørgsel nodtogos Kl. ca.
1425 tra Ettarretningsstationen Ordre om, at ]yrbelysningen skulde
forblive tændt, medens der iøvrigt skulde cørklægges.
Endvidere - at Afsnittet ikke skulde foretage sig

no~et

for at opnaa Porbindelse ced .tyske Myndigheder udover at søge Forbindelse med Parlamentærtlag i Tilfælde af tyske Troppers Ankomet.

Ingen tyske Tropper viete eig indenfor Afenitteta Ornraade
den 9/4.

0I:1 JLftenen den 9/4 codtogoe pr. Telefon fra KysM.efene10.

nen den i Bilag Nr. 106 angivne Ordre oe Forters OB Batteriers Afrigning og OVerlevering til den tyske Værnecagt.

LuftmarinestBtionen

A~

~Attenen den 8/4 ~ldtes Eftersyn pas. 1kke-f~yvek1are

Luftfartøjer, eaaledes at alle Jagerluftfartøjerne var flyveklare

Kl.

2200

s.D.
Kl. oa. 0515 den 9/4 'obs er ver ede Skildvagten ved Kasernen

tremmede Luftfartøjer og alar.cerede ved Afgivelse af løse Varselsskud Sta.tionen. ·
Chefen og vagthavende Officer, der uwlddelbart efter
til

St~de,

observerede 9 2-UotorJe Luftfartøjer

(fo~entlig af

kOD

Type

Ju 86) i 10-15 km Afstand 1 Retning af MasnedØ. 3 a.f Luftfartøjerne
gik nogle Uinutter senere mod Avnø,

~on

vendte uciddelbart etter tæt

øst for Stationen og gik igen ood MasnedØ. Santidig obeerveredos i
Kikkert 3 Skibe stilleliggande 1

Storstrø~en

1 Pejling S, t. E,

cen Afstanden var for stor til, at 'Sk i bene næroere kunde gøres ud.

-

. . v.)

-

Kl. ca. 0520 afgaves Ueldine om det observerede til Eftorretningsøtationen, idet der endvidere anmodedes

00

Forholdsordre.

Yra Efterretningsøtationen oeddeltes, at der var tysk
Landgang forskellige $teder paa Sjælland og paa

Falster~

Herefter blev der purret ud overalt • .
Kl. oa, 0535 nodtoges fra
Ordre om at -etablere

d·

Luft~inostationen København

Sikringstjone~te

3, asct "at der ikke maatto

~I

økydea tør efter nærmere Ordre, hvorefter alle Luftfartøjer fyldtes
op

~d

aomunition. Da tyske Luftfartøjer stadig observeredes og af

og til overfløj Stationen, blev

Luftfart~Jerne

inidlertid holdt i

Hangarerne, der holdtes lukkede.
Endvidere blev der cjort klar til eventuel Tilintetgørelse

•
•

af fortrolige Sager.

It

Umiddelbart herefter blev Chefen for

Flyvev~aenet

II
I

pr. Te-

lefon underrettet om Situationen, aaaledea aom den forelaa for Luft- .f
marinestationen Avnø.

I

Kl. ca. 0645 o odt oge s fra Flyvcvæaenot Ordra on at etablere Sikringatjeneste l, samt om, at der ikke maatte gøres Modstand,
og at intet maatte ødelægges.
" Kl. · ca, 0700 observeredes 29 2-MotoI'B r tyske LuftfD.I'tøJ er,
der passerede paa

~SE.-11g

Kurs. Enkelte af

di6~:

dy1C:ode ned over

. ilyvepladaen, men ud.en at foretage sig videre.
Reaten af Dagen observeredes kun enkelte tyske Luf t f ar t ø-

•
•

J ar

i større Afstand •

Kl. ca. 1030 stoppedes Stationens Post-Lastvogn ved
lerup af en tysk

Solda~

Sal-

og førtes til Vordingborg. Pos t vognen blev,

etter et Gennemsyn af Indholdet, frigivet og returnerede til Stationen Kl. ca. 1130.

r-

I

Oplysninger

Om

Besættelse

af forskellige

amr~o~

A. Maanedøfortet ·.·.; r.. . .

Fortet henlaa

ub~lagt

under Tilsyn af on Fortmoater og 2

-værnepligtige. .:
Den 9/4 Kl.. -ca , 050q ,bl ev li'ortmesteren vækket af stærk

l!otorlarm, og da.. Fortmesteren :,stod op for nærmere at undersøge Ae.r ..
sagen, obsorverede ban

over,For~et

et stort Antal Luftfartøjer i

lav Højde.
Jra Luftfartøjerne udkastedes et stort Antal hvide Flager,

Bom han først antog for · Løbesedler, men dog ret hurtigt blev klar
over var

~aldakærmstropper.

..

Portmesteren telefonerede straks til 5'Regiment l Vordingborg 'om Observationen samt derefter til Søværnskommando en og Kystdefensionen, hvor Meldingerne blev modtaget henholdsvis Kl. ca. 0525
og·Kl. ca. 0530.
Umiddelbart herefter blev Fortmesteren og de værnepligtige
taget i Forvaring af den tyske Besættelsesstyrke, der tog Fortet i
Besiddoise og -holdt Fortmesteren og de værnepligtige under Bevogtn~g

indtil Xl.

ca~

0800.

Af en Samtale mellem Fortmesteren og den kommanderende t y..
øke Offioer fremgik, at man fra tysk Side havde ment, at Fortet var
,

belagt med oa. 20 Mand, hvorfor man havde ventet Modstanc.
Det blev betydet Fortneateren, at alt, hvad der maatte
indt~æffe

af 6abotage eller lignende,

~ilde

den danske Besætning

paa Fortet blive draget til Anavar for og blive skudt;
° '0

•

Hen pas Eftermiddagen blev Faldskærmstropperne paa Fortet

.:

!t~kil

afløst af en Del n

P onertropper, der var rykket frem over Stor-

strømsbroen.

Vedrørende ,Faldskærmstroppernes Landsætning kan oplyses,
at denne foregik med .overordentlig Præcision, idet Personellet først
...

'

.

o

l

blev landsat og straks efter alt . Materiel.
l~t~riollet, der omfatte.
. :. . . .
.;
de Oykler, lLaBk1nskyta,' Ammun1tion, Økaer og andet Værktøj, var e.n~

- 265 bragt 1 lange, torpedoformede Rør, der blev kastet med Faldskærm.

13. Gjedeer,
Kl. 2355 den 8/4 konstaterede Kystudkigsstationen Gjedser
(Gjedser ]yr), der skulde afgive Melding til Efterretningastationen

d-

om Observation af et ukend.t Luftfartøj, a.t Telefonforbindelaen til

.g l

Gjedaer var afbrudt.
Kl. ca. 0430 observeredes en lille Damper, der i Mørket
blev antaget for en Kreaturdamper, for indgaaende i Gjedser Revn.
Kl . 0515 (da det var blevet lyst ) observeredes en ty s k
Hjælpeminesøger for udgaaende af Gjedser Havn.- Sandsynligvis har
den Kl. ca.. 0430 observerede Damper været identisk med den tyske

•

Hjælpam1nesøger.

•

igen at være umuligt at komme i Forbindelse med Gjedser Telefoncen-

I

Ved Afgivelse af Melding om Observationen viste det sig
.f

tral, hvorfor et Bud sendtes for at afgive Meldingen fra. en anden
Telefon eller fra Gjeds er Central.
Noget før Kl. 0630 kom 2 tyske

Sold~ter,

der var gaaet

vild, til Fyret og forlangto at blive kørt tilbage til Gjedser,
idet de samtidig oplyste, at Byen var i tyake Hænder.
Dette bekræftedes af Eudet, der Kl .

C~ 30

v6tidte tilbage

til Fyret, uden at det var lykkedes ham at fas. a.fsendt den før

Offi-

ta.lte Melding.

•
•

Paa Fyret gik man herefter i Renhold til Instruksen i
Gang med Tilintetgørelsen af fortrolige Sager samt med at gøre
~ppara.tot

~yr

r-

ubrugeligt •
Sidstnævnte Arbejde blev a.fbrudt, før det var tilendebragt,

da RYrmesteren erfarede, at den dansko Regering igennem Radioa.visen

.-

havde udatedt et Opraab til det danske Folk, hvori der bl.a.. blev
anført, at det var Befolkningens Pligt at
~dstand

overfor de tyske

afh~lde

sig fra enhver

Tropp~r .

Mel lem Kl. ca. 0530 og 0830 pa.s ser ede en Del ty sk e Luft fartøjer Gjedser.

I

_vv

-

Føret Kl. oa. 1800 l ykkedes det fo r Gje ds er pYT at komme
i telefonisk Forbindelso med København.

C. YiddelfFt.
Kl. ca. 035 0 den 9/4 ob server ede Kyetudk igse tat i onen
~ddeltart

tølgvnde nordfra kommende tyske Skibei

3 Traneportskibe,
2 Bugacrbao.d.e,
2

Btore ' ~otor trenspor tbaade

og

3 ældre, men r et atoreMinostrygerc.
(~ne!trygerne

blev af KIT-Statiunen gjort ud til at være Torpedo-

baade ) •

Tranaportskibene gik t i l

a~e r s

midt i Bæl t et udfor Ui d-

delfart, hvoref ter ·Bugsorbaad.ene og Motortra.n s.portbae.dene gik paa
Sidan for Omuordtagning af Tropper ,
Kl • .0420 :f'ortø.1ede de 3 Mi ne str yger e ved Yderr::lolen 1
Middelfarts gamle Havn , og samt i d ig lØb Bugs erbaaden e og Motortransportbaadene paa Siden af

M~n e a tryga rne ,

hv o ~ pa a

Landsætningen

af l' Kontingent Landgangstropper (ca. 150 Mand) fandt Sted • .

ca.,• . 50 Mand

a.f de tyske Tropper begav sig atra.ks ud nod

L1l1e-Bæltsbroen, medens Beaten 1 Hold paa ca. 5 Mand forsvand t op
'1 Byen 1 forskellige Retninger.
Kl. 0455 landsa.ttes det næste Kontingent af Tropper. Ialt
landsattes ca.. 600 Mand. Landsætning af Tropper og Materiel var
tilendebragt Kl. 0645.
(Kl. 0550 ankom de første motoriserede tyske Tropper til
Lille-Bæl tebroen fra. Jyllandssiden )..
Pra Kl. oa. 0525 og i ·de efterfølgende Timer blev pmraadet overfløjet at et stort Antal tyske KXigslu!tfart øjer.
Rekognosoering over BroQmraadet blev hele Dagen udført
af 2-3 tyske Luftfartøj er .

Om Observat ioner vedrørende Landsætningen afgav Kyetudk1 g 8 Bt~t1o nen

Mi dde l far t f øl gende Meldingera
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Kl. 0425 til Marinestationen Slipshavn:
Om

~t

en

~el

tyske Krigaskibe Isa udfor Middelfart, og at da

Qatte Tropper i Land.
Kl. 0445 til Efterretning3stationen:

d-

"J1arvandet :fuldt af" tyake Skibe, store Dampere sætter Tropper
1 Landlf.

Samtidig forespurgte

KyatudkigB6t~tionen,

Sager skulde tilintetgøres, hvilket besvaredes

on fortrolige

bekræftende~

(De

fortrolige Sager blev tilintetgjort Kl. ca. 0530, da tyake Tropper
tilsyneladende var i ~ærd med at trænge ind pua Stationens Omraade).

•
•

Kl. 0530 til

Efterretningast~tionena

lt

"Kl. ca. 0400 7 Å 8 Skibe nordfra. Kl. 0430 la.gde 3 til ved
Middelfart Havn. Ældre Torpddobaade. Pa.a Reden 3· Trcnaport-

Lf

skibe ~ ca. 6000 tB. sætter Tropper i Land. Tropperne mod
L111e-Bæltsbroen. Havnen besat. Brændt fortrolige Sager. 33
store, tyske

Flyv~ma13kinGr

for nordgaaende ".

Kl. ca. 2000 forlod alle de tyske Skibe, IDed Undtagelse
~

l Minestryger og de 2

Bugserb~ade

Middelfart navn og

ude

ankred~

i Bæltet øst og Vest for Broen.

Vedrørende det anvendte tyske Skibsmateriel kan oplyses:

•
•

De 3 Transportskibe var af samme Type -

c~.

1500 ts •

De anvendte Motortranoportbaade var af hol ny Type: Hurt1ggaaende, C~. 70 Fod lange med et Dybgaaende pr~ c~.
8yn&1~ende

3t Fod,

tii-

beregnet til Landsætning af Tropper fra Skib paa aaben

Kyst.

D. Korsør.

I

Kl. 0400 den 9/4 observerede

KystudkigBet~tionen

l·

Halskov
:-

l

stor Damper uden Lanterner for sydgaaende Vest for Stationen i

rat stor Afatand.
Kl. 0410 observeredes den omhandlede Dampar ao.mt 4 mindre
namnArA oa ] Rtor TIamner men

T. ant e r n ~ r

for indaeee nd e ti l h OrSj r .

- 268 De observerede Skibe antoges a.t vær e JUnefartøj er.

Kl. 0424 afga.ves Melding til Efterretningsstationen om
disse Obaerv$tlonar.

!l. 0428 meddelte - som tidligere omtalt - en Jernbanemand fra Nyborg pr. Telefon til Marinestationen Slipehavn,

~t

der

var gaaet en armeret Trawler ind i Færgelejet i Korsør, at der las.
Troppetransportskibe uden for Korsør, og a.t Jernbanoetation.en var
besat. (Denne Meddelelso vidercsendteo Kl. 0430 fra. Slipshavn til
8øværnskommandoen).

Kl. ca. 0425 fortøjede de 6 indrapporterede Skibe i

F~r

Bør Havn, hvor det viste sig at være 2 tyske Troppetrans portekibe
og 4 tyske Porpostbaade (mindre armerede Trawlere).
Landsætning af Troppor og Udlosning af Materiel, herunder
Skyts,

~iler,

Heste, Motorcyklor, ·Ammun i t i on m.m.· blev straks paa-

begyndt efter Ankomsten.
Troppetransportskibane V8.r s/s "Cor doba." paa ca. 4600

B.R.1. og

sis

"Camplnns ol pa.a. ca. 4500 B.R.T.

Kl. 1430 afsej lede S/S "Cordoba. 1t efter at være ud.Lo aa e t.; :
Kl. 1800 afsejlede

&Is

"Campinas -. Den tog Gru...";-an u,:: en-

for Korsør Havn og kom først flot ved 4-Tiden om Uorgenen den 10/4.

Kl. 2000 den 9/4 indkom et 3 ' tysk Troppetransportekib

(8/s "Entrerios l'

-

ca, 5200

B.R, T.) til Kors ør og paabegyndte

straks Udlosning af Personel og Matoriel.

I Løbet af den 10/4 indkom til

~rBør

yderligere 2 store,

tysko Troppetransportekibe mod Troppor og Uateriel.
Det menes, at ialt ca, 6000 Mand blev udskibet 1 Korsør.

id-

si

VII.

•
•

•
•

nt
$1ltRIllOsanmGilNS AFVIKLING.
-.~.-.----_.---_.-~.~

... ..
~

af

e

er -

1-

e-
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SIKaINGSSTYRKENS AFVIKLING •

. --------------------.-----

Paa Grundlag af de af Regeringen t11traadte Betingelser
(jvtr. Bilag Nr. 1031 Meddelelse fra den tyske R1gsregering) optog
Søværnakomm~doen

med de

ty~ke

fra den 9/4 ved ForbindelBe8office~

.

Forhandling

Ld
~

Marinemyndigheder 1 København.

Forhandlingerne, der førtes næsten dagligt, omfattede
s&avel Søværnets Forhold som Skibsfartens Forhold.
Da Forhandlingerne vedrørende Søværneta Forhold paa væsentlige Punkter kom til at danne Baggrund for Søværnskommandoens
Dispositioner med Henblik paa SikringBstyrkens Afvikling, skal Ho-

•
•

vedpunkterne i disse Forhandlinger i Tiden indtil Begyndelsen af

ut

1!aj 1940 anføres for saavidt angae.r Søværnets Forhold;

Under Forhandlingerne den 9/4 blev man klar

ov~r,

at der

Lf

tre. tysk Side forelaa følgende Krav eller Ønsker.
l. Oplægning af alle dansko Orlogsskibe og saa stor en Del af Besætningerne hjemsendt, som,forenoligt med Opretholdelsen af
fornØden Vagt og Tilsyn (horunder Skibenes Vedligeholdelse ).
2. Opretholdelse af danske Mineapærringer - Bevogtning og teknisk
~11syn

med disse efter nærmere aftale.

3. OVerlevering

•
•

af Kystdefensionens Forter og Vmrker efter nærmera

Aftale.

4. Opretholdelse af dansk Lodetjeneste.

~r-

5. Indtil videre ingen MØrklægning af Fyrbelyan1ngen.
od l. Vedrørende Skibenes Oplægning ønskede man fra tysk Bide et

L-

dansk Forslag.

Det første Forslag gik ud paa at samle alle Skibone paa Holmen, da dette anaaas for meat betryggende for Materiellete
Vedligeholdelse, men efter at man den 10/4 v~r blevet klar
over, at den tyske Værnemagt foruden nogle
nene

~orter

af

Kyatdefenaio-

ogsaa ønskede at disponere over Luftmarineatatio-

1-

..

"t!.:{U

..

nen København, ansaa man, nt Faren for Luftangreb i Nærheden

at Holmene Qmraade var saa stor, at det af rent sikkerhedsmæssige Grunde vilde

vrore~

at foretrække ikke at Bamle al t

Skibsmateriellet i KØbenhavn.
Fra dansk Slde :fremSa.ttes derfor Forslag om Oplægning af de
udenfor København værende Skibe i forskellige Provinshavne e
· ' Fr~' ty~k 'S ide 'havdo man i~tet at indvende herimod~

Bn samlet ~an tor Fordelinge~ af E~~ederne i de for~kellige
Oplægnirigshavne 'biev overgivet da tyske MYndigheder den 14/4,
....
.

og godkendt'af diase don 20'

s.~.

Forl~g-

Endelig Dato for

ningen fåstsattes efter Aftale til den 27/4.
ad 2.

~ed

ne i

Hensyn til de .danoke ·Yinespærringer - Berlig' SpærringerStore~Bælt

og Lille-Bælt .. ønskede man fra tysk 'Side, '

at disse ved ..danak Foranstal tnine skulde gøres i ' Orden. ha. '
dansk Side

fromhæv~deB

sOm principielt Standpunkt, at

man

ikke kunde bevogte disse Spærringor med danoke Skibe, og at
man heller ikke kunde for etage teknisk Tll oyn 'og Vedligeholdelse af Spærringerne, .men henaet
l

til~

taatholdt Kravet om, at Spærringerne

at· man fra tysk Side

Bkul~e b~1ve

ude og gø-'

res 'i, Orden, vilde man gaa med til at gør.e Spærringerne i
Orden og derefter give de tyske, tekniske MYndigheder tilfredsstillende Overlevering, hvorefter dansk Personel og Materiel vilde blive trukket tilbage.
Da det daglige Tilsyn med og Vedligeholdelse af Spærringerne

imidlertid vilde kræve 8peoialfartøjer, fremkom fra tysk Side Ønsket om at overtage de danske Mineskibe og Minefartøjer.
Sagen forblev uafgjort, indtil Spørgsmaalet i Begyndelsen af

MaJ atter blev taget op til Behandling - sidst pas et MØdG
den

7/5 mellem Cheten tor Søvrernskommandoen 'og den

kommande~

rende, tyske Admiral i København .. herunder lykkedes ' det at
bringe

Forh.an~~ngern~ ,der h en ,

at den tyske Marineledelse i

Berlin godkendte, at swmtlige danske Mlnespærrlnger blev optaget, og
~orinden

t de .. ~e . skulde ' udlægges igen.
(den l4/4) ,havdo ·Søværnskommandoen f~t Meddelelse

- 271 om, at Søndre A-Spærring kunde

opta.6.e~,.

og at man tra tysk

ij1de ikke ønskede denne Spærring genudlagt.
ad

3.

~orhandlingerne

om Overleveringen af

viste. at dø tyske Krav i
der var blevet besat den
Slutningen
tyøk

~ide

St~ton

9/4 -

KYQtdefens~onons Værker

- bortset fra Yaenedøtort,

kun omfattede Flakfortet. I

id-

t April og i Begyndelsen at MaJ fremsattes fra
endvidere Ønske om at disponere over henholdsvis

DragØrfort og

~sedebatteri.

En mindre, tysk Indkvartering paa Lynetten fra Slutningen af

•
•

April lykkedes det at faa overført ·t i l trekroner, efter at

6-

trekroner ved KystdefensionensForanste.ltning var blevet

1

gj ort klar til Indkvartering.

mt
Hovedamnerne i de øvrige Forhandlinger vedrørende SØværnets iorbold samt de af Porhandlingerne følgende Resultater

var~

af

&. Dansk U1nee~tersøgnlng med lejede Fiskekuttere fortsættes i

Hovedsagen.
b. Kystudkigsstationerne nedlægges - Fredsmeldetjenesten oprethol-

des af Hensyn til Søulykker og lign.

o.

~ak

Ønske om at undgaa Bosnttelse af Luftmarinestationen Kø-

benhavn blev ikke imØdekommet.
do. Overfor tysk Ønske om Udrustning "af ·da.nske .Minestrygere til

Strygning for dansk Skibsfart viates 3agen Tilbageholdenhed,
•

men da man tra dansk Side dels' var interesseret i at holde en
Del af Søværnets Personel beskoftiget og dels var interesseret

..

e

i at indhøste Erfaringer med de 3 nye Minestrygore af

er.

M-~a6sen,

speoielt med Renblik paa Strygning af Uagnetminer, foresloges
til Slut fra danak Side, at de 3 U.Baade udrustedes paa Forsøgs-

1-

togt, hvilket blev godkendt fra tysk Side.

e. DaDBk Ønsk om Udrustning af en mindre Skoledeling, aaaledes at
man kunde bolde Kadetuddannelsen 1 Gang, godkendtes fra tysk
8ide.

t. Tyøk Ønske am dansk Bevogtning fr& Søen af Ll11e-Bæltsbroen og

e-
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StorBtrømsbroe~ blev efter en Del Forhandlinger .imødekommet paa
,

den

~e.

at Tjenesten skulde udføres af danske

.'

idet

Lod~er,

man fra dansk Side under de givne Omstændigheder ikke mente at

kuDne' udruste og anvende
./

.

~nske Orlogsfartøjer hertil: : ,

Paa denne Baggrund forløb Afviklingen af Sikringsstyrken,
der betragtedes Bom ophævet den 9/4, Bom følgers
A. Skibomateriellet.
D n 17/4 ophævedes l' Eskadre. ,. S.D. oplagdoa lINiels Iucl"
Bom StamBkib ved KYstflaaden, og
~Btflaaden

efternævnt~ E~eder

underlagde s

. ....

tor Oplægnings

,!

"Peder Skram ll ,
l' Torpedobaadogruppe,
l' Undervandebaadsgruppe ,

3'
,

..

,· i

."_" ..

2'

l' Mineatrygergruppe,
Havø:r:nenll ,og

..

"IBlande .'. FaJ..k ll •

Den .25/4: ~derlagdes eft er nævn::' e Enheder 'Kystflaaden ..
11gelede

med Henblik paa Oplægning.

.
. .. ' ..

.: '.

"Ingolf",
ItHvidbj ørnen" "
2' TorpedobaadBgruppe,
. .....

"Søridderen",
"støren II ,
"Sælen",
ltNordkaperen",
KHejmdal n og
"Beskytteren".
S..D. (den 25/4) underlagde s lUneakibsf-lotillen og "Søl Ø.

'.

"

": "

yen A Søværnakommandoen direkte - henholdsvis 'med Henblik paa Mine-
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fo·tan··. omtal.:te.-lL1n.e-·

øpærr1ngernea optagning og med Henblik pa.a. -de
Btrygn1ngBtor~øg.

..

. .. .

'

., r

, ~

., .

Det udrustede Sk1ba~teriei blev 1 Henhold til den qnde~
'f

'

ol

11ge.. Plan ·~orc\elt Bom følger i Oplægn1ngahavnene,

id-

København (Holmen)l .

Artilleriskibet "Niels luel",
InBpek~lonsskibet

"Islands

~alkn,

Undervand.sbe.a.deno "Daphne", "Dryaden" ', "'Rbta" og ·" Fl or a " "
l.tinestrygerne !'Støren il , "SØridderenn, "SøhWlden n og
"Havørnen" ,

•
•

Bevogtn1ngefartøj erna

ll:Makrele~".

og "Haykatten".
.
:,

i

-.
•

];'a.a.borg,

mt

.....

Inspektionsskibet "Hv!dbj ørnen Il og
Bevogtningstartøj et "NQ.:rdko.peren".

Svendborg.

• 1.

af

Inspektionsskibet "Ingolf",
Torpedobaadene lfGlenten" og nØrnen",

NaJsskov,

Torpedo'be.a.den

nH~gen"

Bovogtning5tartøj ,e~

Hprsenas.

•
•

Vejle.

og

"Sælen",

art1lleriskibet "Peder SkramIl ,
'!'orpedobaadene "Dra.gen", "Hvalen" og "Laxen'",

e

Værkst~d6.8k1bet

er-

"Henrik Gerner",
..

Undervandsbaadene "Havmanden", lllIavfruen ll og
I1Havkalen ll ,
Hobro,

1-

Inspektionaskib'e't "Beakyt t er en" og
Orunaal.1ngsskibet UHejmdal ,,'.

e~orlægningen

nævnte

til

Oplæg~1ngahavnene fandt St~d

.T.i da~unkt er .

.....

.

til ef ter-

.' .274 ... '
Den

Il

.1,314' :' "~eder

Sk;'~", og, ,l

l.

Torpedobaadsgruppe
'.
,I ' . ~~ :',
(fra Fred!3rik.eh?-vn), ;'" ' ',,'

27-28/41 nBesk~ytteren:r (fra. Eabj erg),

" .27/ 4 1 ; . Det : Øvr1ge,·Sklbsmate:H.el, Bom ikke a.ll~~·ede befandt
sig i Oplægn~gs~~:.... , '
J.
" ,; ; ',:

~.

.

S.D. (den 27/4) afgik "Søløven" fra NYborg::,til,:~1BU:iinci'bor%'~,
efter at have strøget for "Ingolf" paa Våj ·t i i Svendborg. '
VedrØrende llineski'baflotillens Enheder,: -s e under t'MarineBtationen ,Slipahavn og M1nespærringerne i Bælterne" •
. .;:
~!rigningen

.

og Oplægningen af Skibamateriellet blev udført

.

"

efter følgende HOVedretni~gål'i~ie;': . ,

'Konservering og .i~frigning paabagyndøa strak;e efter A~'~:': :> '- . '~)

.

.... .

komet tilOplægningehavn.
,

'.

Ammunition - inel. Krigeladn1ngsrum - afleveres og okepedores til København, saasnart Forholdene

tillade~',

dct,

Haandvaabenammunit10n
til Vagt3hold
beholdes
om Bord.
, :i l
',
'
Øvrigt Gods (Inventar) forbliver om Bord eller opmagaaineres, hvor der er passende Mulighed herfor, paa
..

•

•

Stede~

i Land ,

.10 "

•

"""
' l '

.

, ...

'Hel e Uaakinbesætningop.. forbliver til Tj eneete
Bord,
..
. . .,om
.. .
~

B&&

længe dette er

nø~vendigt

af Hensyn til Konserveringsarbejdorne.

Den værnepligtige DæksbGsætning

hje~se~des

ning, den kan undværes.

' o ,.. ' ,

•

-,

i ;den
": '

~

"

~

UdBtræk~'

• •

, f

Den

1/5 indlagdes ItNiel,s, Iuel" som Stamakib ;!'or ,Sk i b s df v i -

slonen, cg -Islands

~a1J':"

~mma.ndo8trygn1ng efter

blev indlagt under.

Skibad1v1~ionan

for

nærmere Qrdre.

S.D. blev Kommandoen strøget i 2 I og 3'

Undervand8ba.a.d~
f:':~'

gruppe og i l' og 2' YlnestrygergrupPe, og Er~ederhe blev indlagt
under henholdsvis Undervandabaaded±ViBfo~enog Torpedobaadsdivia1onen tor Kommandostrygning efter nærmere Ordre •
.." . ' .S .D~ ; blev:': To-gtet for d:e.'fora.n nævnte Enheder i Opiægningsbavnene udenfor København betragtet Bom afsluttet, og Konmiandoen . , '
etrøget 1 l' og

2~

Torpedobaadsgruppe samt i l ' Undervandsbaadagrup-

.r .

- 275 pet l<1et ældste t j enatgørende

~øofflcer

i vedkommende Oplægn1nga-

havn samtidig overtog Kommandoen over de i Havnen oplagte Enheder.

Indenfor de enkelte Oplægningahavne blev Kommandoen i do
respektive Skibe strøget til efternævnte Tidspunkters

id-

lIbenhavn •
Den 10/5-40'

Undervandsbaadene "Daphne", uDryaden", -Rota"
og "ilora" ,
UineBtrygerne il St Ør en tf , "6øridderen", "Søhun".
den" og "Havørnen ll •
Bevogtningafartøj erne "Makrelen ll og "Havkatten".

s ..
i

•
•

Den 15/5-40'

Inspektionsekibot "Ielande Falkll •
mt

l'aabors.
Den 17/9-40.

InspektionBek1bet "Hvidbjørnen lf ,
(Bevogtningafartøjet "Nordkaperen" blev den 6/5
forlagt til Svendborg og fra den 1615-40 udruetet paa Togt i ØvelBesdelingen for Kadetter).

af

Svendborgs

1>en 30/5-40.

Torpedobaaden "Ørnen",

Den 17/9-401

Torpedobaa.den "Glenten".
(Inspektionsskibet "Ingolf" ':'~ev d~n 11/5 forlagt til København og fra den 16/5-40 udrustet
paa Togt som Kommandoakib i Øvelaesdelingen
for Kade tter ) •

•
•

Nø.kekov,
Den 27/5-40.

"'

Bevogtningsfartøjet "Sælen",

Den 1719-40' . 'l'orpedobaaden "Høgen" •

;:;r-

("Høgen" blev forlagt til Svendborg den 10/10-40 ).
Horeenså

i-

Den 22/5-40:

Torpedoba.a.d.ent3 "Dragen" og IlLaxen".

Den 9/8 -40.

'l'orpedobsaden "HvaleJ;l",

Den 21/9-401

Artilleriskibet "Peder Skram" .

_ ,v -

Vej le.
Den 31/5-40':, Undervandsbaadene -Havfruen" og "Havkalen",
Den 17/9-401

Undervandaba.aden "Havmanden".
•

;'" f,':Værks t edøski bet

o .. .

:

,, ;

( : J

•

o

i '

Henr ik Gerner il .' "
:-:

', 0

o, .; •. o

•

Hobro I
' , '

Den 27/5-40.

Inspektionaakibet "Beskytteren-,
: ',

~"

Den l4/6-40~" " O~lingaBk1bet "Hejmdal".
Et~e~ ~ommand08trygn1ng 1

..

..

'

,

aamtlige Enheder 1 hver Oplæg-

ningshavn udenfor København blev der de paagældende Steder udstat1-

.

oneret en mindre Vågts.. og Tilsynaatyrka.'
Hj ems endelse
~

,

at værnepl1gt1gt Ua.ndskab havde tun4et..
. ,.....S-ted.
,

den Udstrækning, lom Atri~1ngBarbejderne om,Bord havde muliggjort
~

.

:' .

•

og etterhaanden som Eratatningamandakab tra
.

.:

! I ~ : ;.' . o

'

_:.,

"

o

~raarsindkaldelBenvar
.!

uddannet paa 'Ekeeroerskolen
at 1/4-40.
'.. ..
_

,

'

",

. 1'

B.

•

,

.... '

UBrinestationen Slipahavn og
Mineapærringerne i Bæltørne ,

, Som ·Føl ge at en delvia8tandsning . ~'t'. Pærgetrafikken mel,

lam Nyborg og Korsør paa Grund at

'

~neaprængninger

paa Ruten foran. 'r , '

staltede Yarinestationen de nødvendige danske m1litære Pers·()n,,:'·og'"
Kateriel transporter mellem Fy'en' og Sj ælland genneuitørt med de for.
haandenværende P- og A-Kuttere ,tra den 15/4.
Den 25/4 ophørte - 80m foran nævnt - det til l!arinestationen hørende Skibs- og Fartøj smateriel med Undtagelee af de lej ede
Kuttere at være underlagt denne"
Den-30/4 nedlagdes uarineatat10nen 81ipshavn. idet Stationens hidtidige Hverv som 'Leder at Mlrieeftersøgningstjeneaten og
Kuttermateriellot blev' overtåget af 'en' dtationsoffloer i 8l1p8ha.vn
(Nyborg) •

-

i!,:n -

2. K1neapærringernEL.,
Den

17/4 gav SØværnskommando en Ordre til Marinestationen

6lipahavn om Optagning af Mineapærringerne, idet man akulde begynde
med optagning af Store-Bælts-Spærringen.
id-

Følgende Materiel stilledes til Raadighedl
"Lo1313an",
"Sixtus lt ,
"KvintusIt ,
P-Kutteren P.2 i

Fra den

l Kabelmotorbaad samt

6-

Transport- og Magasineringamateriel.

i

14/5 blev endvidere P-Kutterne P.l, 3 og 4 mid-

lertidig undorlagt Mineakibs!lotillen, dels til Assistance for Op-

mt

tagningaarbej det og dels til lUneatrygning med et simplificeret
af

J)L-Strygegrej •

Store-Bælt-Sp~rringens

Øetligo Del blev optaget i Tiden

fra den 2z14 - 26/4 og den vestlige Del i Tiden fra den 28/4 - 16/5.
Paa 6 af Dagene indenfor 6idstnævnte Periode kunde intet
Optagningaarbejde i Spærringen udføres paa Grund af Vejrforholdene.
De 2 sidete Dage (den 15' og 16/5) blev anvendt til Mineøtrygning efter manglende Miner over hele

Spærringeomr~det.

3

Ved Optagningen, der i høj Grad. sinkedes af Drægning og
Snurring etter sprængte Kabler og fraoprængte Miner, viste det sig,

:;r-

&t SpærrinGen var Baa medtaget, at den eneate rationelle Reparati-

anatorm. for det Tilfælde, at Spærringen skulde have været genudløgt, vilde have været at optage hele Spærringen og grundlægge den
med helt nyt Materiel - hvilket i særlig Grad

gja~

for Spærringens

østlige Del.
Af de 168 udlagte Miner blev

118 Stk. optaget, og
4

"

24 "
2
20

"
"

opstrøget eller snurret op ,
var tidli gere fundet (løsrevne ),
var tidligero sprængt og
blev ikke fundet.

~-

Vedrørende Fordelingen af de fundne og manglende Uiner
Dømt Uateriellets Tilstand, se Bilag Nr. 66. "Oversigt over Jlateriellete Tilstand i Bælt-Spærringerne ved Optagningen April-Juni 1940".
Den 1~5 blev der givet Mineakibsflotlllen Ordre til Optagning at Spærringen i Lille-Bælt. Som Følge af Installation at
Uinesikringskabel i "Lo88en" og i Minefartøjerne kunde Mineek1beflotillen tørst afgaa fra Store-Bælt den 31/5.

Lille-Bælt-Spærringens vestlige Del blev optaget i Tiden
fra den l' - 8/6, OG den østlige Del fra den 10' - 17/6.
I MDdsætning til

Store-B~lt-Spærringen fremviste

Materi-

ellet 1 Lll1e-Bælt-Spærringen kun ret ringe Havarier, selvom Iadriften ogsaa her havde fremkaldt en Del Skade ..
Af de 252 udlagte Ulner blev I
248

8~k.

optaget,

2

II

var tidligere sprængt og

2

n

menoa at være opstrøget ~r
tyske Minestrygere den 9/4.

Vedrørende Katerlellets Tilstand, se iøvrlgt Bilag Nr.

66.
Den 19/6 afsendtes P-Kutterne fra Lillo-~lt til København og ophørte dan 25' ø.U. at vore underlagt Mlneskibsflotl11en.
~n

27/6 afgik Ulneskibstlotillen etter at have

Opklarings- og Depotarbejderne 1
levering

ar

Lill~-Bælt

~tsluttet

til Bramsnasv!s tor Af-

Mlnamateriel.
'.

,

ilotillen indlagdee den 29/6 paa Holmen tor Afrl~lnG.

5/7.

..

Ka.mmandoen 1

~lot1l1en

og dens Enheder blev øtrøget don

LodøtJeneaten 1 Store-Bælt blev ophævet den 30/4 etter
at Øetlige Del Q! Spærringen yar blevet
DØ

"Nord" OG "Syd" 1 Store-Bælt samt

opt~et.

S.D. blev JYrekibe-

Af~rkningen

i den Østlige aida

at Gennemaej11ngsaabnlngen inddraget, og Passage mollem 10 m-Kurven

ud tor Albu Flak oG den

ve~tlige Af~rkning

ningen blev - ved Bekendtgørelse af

af

Genn~BejlinG8aab

1/5 i EfterretninGer for Søfa-

rende • trigivet.
Etter OptagninGon af den vestlige Del af Sp&rringen og
Inddragningen af AfmDrkningen i den vestlige Side blev hele det tidligere Spærreomraade frigivet for almineelig Skibsfart (jvfr. Bileg

Nr. 631

~!terretnlngor

for Søfarende Nr. 25 af 1~6-4C).

Lodstjen~Bt~n i

Lille-Bælt blev ophævet den 13/6, efter

at vestlige Del af Spærringen var blevet optaget, og soD•. blov

Po.a~

8agen givet fri i Farvandet mellem Als og den Østlige Afmærkning i
GennemaeJlingBaabningen o
I

Slutningen a.f .Juni blev Fyrakibene "l;rord" og nSyd" samt

den resterende

A-~rkning

inddreg3t, og hele det tidligere

Sp~rre

omraade blev - ved Bekendtgørelse i Efterretninger fer Søfarende af

l

317

(jvfr. Bilag Nr. 67) - frigivet for almindelig SkibBfart.

c.

~defen6ionen
Køben.~avns

l. Porter og

og

YinespærrinEer+

Værker~

Som omtalt under "Begivenhederne omkring den 9' April ll
udstedte Kystdefensionen den 9/4 Aften don i Eilag Nr. 106 angivne
\

I

Ordre om Afrigning og Overlevering af Forter og Varker til den
ske

l

~nemagt,

da man pas. dette

Tid8p~(t

ty~·

maatte regne med., a.t Over

leveringen skulde omfatte samtlige eller i det

m~dBte ~e

fleste

Forter og Værker.
Den 9/4 hjemsendtea de samme Dag nyindkaldte værnepligtige (oa. 460 Mand).
Den 10/4

fortsa~teB

Afrigningen af aamtlige Værker, ind-

til man blev klar over, at det antagelig i første Omgang kun drejede aig om Overlevering af llakfort.
Flakfortet var klar til Overlevering den 12/4 og blev
overtaget at de tyske Tropper den 16' samme Maaned.

Jo

.ua.gene u en

J. J. ,

og

J.j/q. nj

emaa nuuee .noveapa.rl;en

EU

ael;

værnepligtige og det genindkaldte Personel, saa man paa de belagte
.

.

Forter og Værker kun beholdt en mindre Tllsynsstyrke.
Tysk Indkvartering paa Dragørfort fra den 2/5 og Kommandostrygn1ng pia Bergsted Batteri den 24/5 medførte yderligere Hjemsendelser, sa.aJ.edeø at Kyetdefensionena samlede :Mandskabss t yrke ved
Udgangen at MBJ 1940 var blevet nedbragt fra 708 Mand
Marts) til 191

~d,

(Udgang ~n

af

der var fordelt Bom følgers

Komman~oata.tionen Lynetten

•••• 118, .

Uiddelgrundsfort ••••••••••••••

45,

Dragørfort ••••••••••••••••••••

10,

.'

Kongelundsfort •••••••.••••••••

3,

. ..:Ma.spedøfort •••••••••••••••••••

7,

' "f ~

\

Borgsted Batteri •••••. ~ . . . . . . .

3,

),!osede Ba.tt·erl •••.••••••••••••

3, -

!ayliæsq&tter1 ••••••••••••••••••

2.

JTa den 2415 blev MDsede Batteri belagt med en t ysk Vagtsstyrke.

Jølgende af Kystdefensionens Fartøjer blev stillet til
RaadJ.ghed tor den tyske Værnemagt s .
Kot orbatJden "Rap"

W8

'.

(fra den 25/4) ,

itJna.r" (fra. den 27/4) og
(fra. den 9/5),

"Kongedybe t II
'; .

2. EØbe~vn8 ~nger.
~en

17/4 ga.v Søværnskommando en Ordre til, at Søndre
- '~

SpærrW l&U1de optagn'.

opt

~-

gnlngen blev ~ørt 1 Tiden tra den 19' - 27/4 med

tølgende :fartøj suraterlel"
-"

0, .

,

'Mmpbaad A,
2 Kab«Dmotorbaado og

2 Arbejdatartøjer.

V d Optagningen viate det sig, a.t
Bom

havde lidt

8tore-Bælt-~pærr1ngen

Søn~e A~pærring

ove~r4entlig meg~t

11ge-

under lape-

r1odan.

50

•

var tidligere ~undet (løar~e).

29

in

ikke fundet •

at de manglende Miner maa paaregnea a.t være sprængt

under Armeringen den 9/4.

i. v -

T~n tra

Nordre A-Spærring blev optwet 1

den 10' - 24/0

med følgende FartøJamateriell
])ampbaad A,

l Kabelmotorbaad og
l Arbej dBfartøj •

Ved Optagningen v1ate det sig, at bortset fra. en enkelt
Gruppe haVde hverken Kiner eller Kabler lidt Ov.erlast under laperioden.

At de udlagte 120 Miner blevl
114 Stk. optaget og
,',

5

n

ikke

l

"

var
, tidligere fundet (løereven).

f'und~ t.

At de optagne Miner J,an 3 fra den vestlige Del at Spær-

r1ngen ved Optagningen aunket Bom Følge at" PaaoeJ ling,

.:

gennemhUllet at Skrueslag.

ol '

2 at de manglende 1Uner - een fra,. den
,

frA den ve tlige

~l

un4ar ~eringen den

af' Spærringen

~det
\ ' :~

{'

ØBt~.1~

- ,~ p~egnea

~

de var

De,l og een
. ~

a.t være

~prængt

9/4.

Een Gruppe i den

ØBtlig~ .~ l

OTerlaat under lsperioden, idet
tlyttet oa. 300 m Nord paa.

~

at Spærringen havde lidt

Mine var revet lØB og 3 Miner

Rtter afsluttet Opklarings- og Depotarbejde nedlagdes
Kommandoen "Københavns Minespærr inger" den 5/7 ..40.
S.D. opla.gdeø "Skagerra.k" under Flaadesta.tionen og Dampbaad A ved Ulneskibsdivisionen.

Dansk Bevostnings- og VagtstJoneate indenfor Københavns
Redomraade bortfaldt· fra den 9/4.
Ingen af Vagts- og Lodadepotsk1bene blev genud1agt .efter
denne

~ato,

og l' YineatrygergruppuB Enheder forblev pas. Holmen.

De til Raadighed værende Patrouillobaade (med civil Besætning) var lejlighedsvis til Assistance for Lodserno ved den nordlige Spærring indtil den

2~4.

Skibs- og FartøjSIDaterlellet ophørte med at være til Raad1~led

for Kystdefensionen som følgerI
Den 15/41

B/s "Godthaab",
Fyrskib "Sundet S",

"

17/41

l' Mlnostrygorgruppe,
7 Patrou11lebaado,

"

24/41

l Patrou!llobaad.

Den 4/7 -40 ophævedes Bestemmelserne om Tvangsloåaning
indenfor Københavns Redomraade.

D.

Det

søm11~tæro

Afsnit Grønsund,

Som Følge at, at man paaregnede at etas. overfor en umiddelbar

Overlov~ring

af Borgsted Batteri til den tyske Vernemagt,

blev Kommandoen paa Batteriet strøget om Morgenen den 11/4 og Hovedparten af Besætningen afsendt til Lynetten. Da denne Antagelse
imidlertid ikke viste sig at være rigtig, blev

~~mmandoon

atter

hejst samme Eftermiddag, og Batteriet fik tilkommanderet en reduceret Vagtsbesætning.
Af Hensyn til Skibafart&n fortsattes Patroulllen med PKutterne

øt

og Veet for Spærringon.

Den 14/5 gav Søværnakommandoeri Ordre til Yinøokibai"lotil ·-

len om Optagning at Grønsund-Spærringen.
Til dette Arbojde blav detacheret lI:;)ixtua 'l og en Kabolmotorbaad. Spærringen blev optaget fra den 18' - 19/5.
Optagningen blev bcoværliggjort Bom sølge af stærk Tangbelægning, men eaavel laner som Kabalmater 1el var i god Stand.

Den 20/5 ophørte Patrouillov1rkaomheden ved det spærrede

omrBade, der ved BekandtgØrelae 1 Efterretninger for Søfarende af
2a/5 (Jvtr. Bilag Nr. 7U) blev frigivet for Skib6farten.
Den 24/5 blev det sømilitære Afsnit Grøneund ophævot og
Kommandoen

~trøget

paa Borgsted Batteri.

S.D. blev P-Kutterne P.5, 6. 7 og 8 underlagt SøværnskOmmAndoen direkte.

E.

FlyYevæscnet.

Da Ql dansk Flyvning var forbudt, og begge Luftmarinosta-

tionerne maatte paaregnea at skulle afleveres til den tyske VærnemAgt, blev samtlige Luftfartøjer damonteret og opmagasineret

p~

Holmen i orlogsværftets nye Flyvomaokinvrerketcd.

Luttmarinestationen København blev

,ko Værnemagt den 24/4 og

~leveret

Luft~ine6ta.tionen Åvnø den

til deD t y-

5/8 -40.

Ved Afleveringen af LuttmaxineBtationen København flytte-

ae

OhetQn tor Hlyvavæøonet med Stab og Jlyveskolen (Mekanikerklas-

Ben) til Xontorhuaet og Skolehuset i

~u1nt1

Lynette.

Dot værnepligt 1ge l!andakab fre. Københa.vn

bj emaondtoe med.

Halvdelen den 17/4 og Halvdelen den 24/4.
To Trediedel af de værnepligtige

fr~

jynø

hjeillsendtes i

Løbet Af April )[aaned.
Genindkaldt Peraonel hjemsendtes ved Udgangen af April
mad Undtagelso af de, der ifølge Kontrakt havde 3 Maanedors Opsi-

solee. DiB6e fik moddelt Opsigelse og Tjenestefrihed fra April
ne4e Udgang.

~nu

Y.

De

eømi~itære

Distrikter og

Mineeftereøgnlngetjeneeten.
Da man fra tysk Side ønskede

d~nak

Uineefteroøgning 1 dot

nordlige Kattegat og Skagerrak indstillet, blev Ulneeftereøgnlngon

1 disee

Farvand~

~utter~terlel
~ot

indstillet den 14/4, og det hertil anvondtø lejede

(laIt 10 Kuttere) blev Op6~gt.

sømilitære Dietrikt for det nordlige Jylland blev ned-

lagt den 17' e.U., og do til Distriktet hØrende 2 Y1neuakadellsgø-

relBoehold blev trukket tilbnge.
Den øvrige

~ln06fterl3øgning8tjeneste

mod lGj et Kutterma-

teriel blev genoptagot den 16/4 og opretholdt m0d følgende Ændringera
~ælterne

og

~ar~~et

Syd for Lolland og

~rø3

Ved Nedlæggelsen af liarinestationon SllpBhavn (den 30/4)
blev - som foran nævnt - den herunder hørende MineeftersøgningstjenOBte

undarl~gt

en stntionBofficer i Glipshavn (Nyborg).

De 4 1 Store-Bælt

v~rcnde

Kuttere, der før Ieperioden hav-

de været baseret med 2 i Spodsbjerg og 2 i Slipshavn, blev heraf ter
normalt alle baseret i Slipehavn (Nybor g) .
Sundet.
Antallet af Kuttere, der normalt var baseret
Ør ·el l or 1 Sluseh&vnen, blev ved Udgangen af

MBJ

ent~n

i Drag-

Uaaned nedsat fra

2 til l.
13ornholm.
Det sømilitsre Diatrikt Bornho~ blev nedlagt den

30/4,

hvorofter on Søoffioer i Resorven blev udsat som Leder af U1nee!toreØgn1ngatjeneeten.
Jyllands Vestkyst.
Det sømilitære Distrikt for Jyllands Vestkyst og den hertil kørende Ulneeftersøgningetjeneste fortsatte.

G.

~Btu~)f1govæseneh

Samtlige Kyatudkigeetationor beordre dus nedlagt den

10/4 - dog opretholdes Fredameldetjeneaton,

- 285 -

Benyttede Kilder ved Udarbejdelsen
•

•

af Generalrapporten.

Marinem1nist~r1et6

og Søværnskommando ens Arkiver

(tjenstlige Indberetningor, udstedte Ordrer, Rapporter, Rede.
gørelser, Porhandlingere!erater mrv,).

Søværnakommandoena Beretning vedrørende 8øværnets
~orhold

omkring den tyske Besættelse at Danmark

~en

9' April

1940 (dateret 9/5 1940 ).
Betragtninger fremsat af Cheten for Søvernakommandoen i jnlednlng af den tyske Besættelse Q! Danmark den 9'
April 1940 (dateret 9/5 1940).

