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Nedsættelsen af en parlamentarisk Undersogelseskommi ssion
vedrørende Forholdene omkring 9. April 1940 er et af de mange
Symptomer paa Ønske t om til Bunds at Iaa opklare t Begivenhederne omkring denn e skæbnesvang re Dato i vor Hist orie, og
efter at h ave indhent et Mar ineministeri ets og ovennævnte Undcrsogelseskomm issions Tilladelse, ud send er j eg efter tal rige
Anmo dninger denne lille Skildring for derv ed at yde m il Bidrag
til, at Offentligheden man Iaa en saa fyldes tgerende Fremstilling af Begi venh ederne som mu ligt.
Mine Oplevelser som Marineattache ved det kongelige Gesa nd tskab i Berlin lige for og ved Tysklands Overfald paa Danmark er her skildret i kro nologisk Rækkefolge, og alt hvad der
er nævnt her af konk rete Oplysninger er dokumentariske.
I Slutningen af December 1939 ank om j eg til det kgl. dan ske
Gesandtskab i Berlin for at overtage Stillingen som den Iorste
Marineattache, der har været kn yttet h ertil, foruden at jeg sam tid ig skulde varetage Forretnin gern e som Militær- og Lufte
attache.
Allerede den 8. J anuar 1940 modtog j eg de Iorste, ret vage Infor mationer om Tysklands militær-politi ske Planer overfor
Danmark i F oraur et 1940 af den i Berlin tjenstgørende græske
Marineattache , hvilk e In form a tioner i Lighed med alle vigtigere
politi ske In dberetnin ger fra m ig som Mari neattache blev meddelt direkte i Skri velse til Mari nem ini steri et i Kobenhavn , medens Kopi af Indberetnin gen samtidig gik til Udenrigs min isteriet i Kobenhavn. sanledes at Gesandtskab et alt id havde Slk-
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kerhed for, at begge Ministeri er, sa nvel det militære som det
udenrigspolitiske, var und errettet sam tidig.
Disse Meddelelser gik ud paa, at den militære Situati on i
Kri gen antagelig maalte anses for at være nogenlunde s tabil
indtil det tidlige Forna r 1 9~O, derefter sk ulde et An gr eb pa a
H olland finde Sted, samtidig med a t Ty skland ved et Tryk pn a
Danmark vilde tvinge os til at till ade Ty skland al oprelle visse
militære Luftbaser , hvilket kunde medfore, at Nordsoens nordlige Del m ed F orbindelseslinierne til Norges nordlige Havne i
h oj ere Grad kunde komme under tysk Kontrol.
Godt en Manned efte r, den 13. F ebrua r, fik j eg nogle su pple rende Medd elelser h ertil, som stamme de fra den tidli gere ru m ænske Militærattache i Berl in, der nu var flyttet til Sto ckholm
og ogsan akkrediteret der som Marineattache, Han havde der
Iaaet visse Informationer, som sku lde h idrore fra den davrer end e i Stockh olm tj en stgor ende tysk e Marineattache, som gik
ud paa, a t der i de tysk e Operation spl aner mo d Vest i For aaret
19~O indgik visse Over vej elser vedrorende Oprettelsen af tysk e
militære Støttepunkter i Jy lland sa m t paa den norske Vestkyst,
derimod sku lde disse Planer ikke omfa tte Sveri ge, haade fordi
dell e Land ikk e besad Nordsoh avne og paa Grund af Sveriges
bedre militære Bere dskab. - All e di sse Medd elels er bl ev indberettet til Kob enhavn pr. Kurer.
Efter Aftale rej ste jeg i Almindeli ghed til Kob enhavn en
Gan g om Mann eden for personli g a t afl ægge militær-politiske
Referater i Marineministeri el saml i Udenrigs minis teriet og for
fors kellig e ledende P ersoner indenfor Regeringen for derved at
kunne undgaa Indiskretioner ved skriftlige Indberetninger.
Da jeg den l. April 1 9~O afrej st e til Kobenhavn med LuftIartøj, medtog jeg en Haandskrivelse fra Gesandten, Kammerh erre Zahle til Udenrigsminister Dr, Mun ch, og denne Skrivelse
omtalte de tyske Troppekon centrationer i Nord-Tysk land, sa m t
T ysklands til synelad ende Frygt for, at Vestmagtern e vilde re tte
et Angreb pa a l\Ialmlej erne i Nord-Skandi navien .
I en timelang Samtale paa Christi ansbo rg kommenterede jeg
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disse Medd elelser for Udenrigsminister Dr. Munch , der, idel
h an hen tyded e li! det i December afholdte Udenri gsm in istermode i Oslo, inden jeg forlod h am , meget lydeligt og klart udtalLe Lil ulig, a t hvis Vestmagterne virkelig vil de angr ibe Norge,
vidste han, at Norge vilde forsvare sig , hvilket Sveri ge ogsaa
~'ild e gøre, hv is delle Land blev an grebet, ligesom vi i DanmarI,
ag lede at [otsuare os m ed l'a abenmagl , dersom vi blev an greb et;
delle enskede Dr. Munch, a t jeg ved Lej lighed meddelte rette
Vedkommende i Berlin , hvis man tvivlede h erp aa l
Efter at et tilsvarende Referat var afgivet i Marinem inist eriet
for Viceadmi ral Rechnitzer m . fl . i Fo rbindelse med en alm en
mil itær-politisk Oversigt, hvor der bl. a. meddeltes , at ca, 40,000
tyske Soldat er ml' sammendraget i Sonderj ylland fra F lensborg og Vest paa, tog jeg Onsdag den 3. April til bage til
Berlin.
Da jeg var paa mit Kon tor paa Gesandtskabet To rsd ag d. 4.
Apr il, fik jeg Kl. ca. 13 Besog af den svenske Marineattache i
Berlin, Komm ande rk aptajn F orsh ell, der i kor t sam me nlræ ng t
Form meddelte m ig folgende sen sationelle Oplysninger, der
maatle betragtes som sikre, og som stammede fra paulidelige
mider inden for den tyske »Oberkommando der Wehrmacht - i
Berlin.
Han meddelte, at d er [ores lod en tyst, Agression mod Danm ark , som skulile {inde S led de {orsl e Dage i næsl e Uge, al
denn e Opera I ion ogsaa s/m Ide ud slr ækkes til Norge, som Ttj sk»
lan d havde til Hensiqi a l besæ tte , deri mod [orelaa der in let om
even lue Ile {jendtlige Hensigler imod Sverige; sandsyn ligvis {orbered les noqet senere el Angreb paa Holland- Belgien .
.
Der forelaa desuden Oplysninger om, al der var sam m endra gel Tr oppelrnnsporlsk ibe paa iall ca. 115,000 Is i Swine miinde.
og T ropper hertil s/mIde de lvis vær e indl ade I, m en endn u ikke
a{gaae l, en dvidere blev der drev et [orcerel Uddan ne lse i Gasangreb i visse A lpejægerstyr ke r, og de tte havde i [lere Til fælde
gjort de T ropp er, der loa i Kanton nem ent om liring Ber lin , bl. a.
i Nau en, urolige, endelig maalte man venle, at Genn emforelsen
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af Operation en m od Danmark-Norge vilde btiv e genn emfart
m ed hensynslos Ind sættelse af alle Midl er.
Umiddelbarl derefter indfandt den holl andske Milit ærattache,
Major Sass , sig ligeledes hos mi g og gav ganske ligelydende
Meddelelser og oplyste, al disse slammede fra mege t paalidelige
Kilder, nemli g fra nogle hojlslaaende tysk e Officerer, som sad
i selve den lyske Overkommando, men som var u tilfredse med
de l herskend e nazistiske Styr e i Tyskland, h vor for de ved flere
Lej ligheder h avde givet militære Oplysn inger af stor Betyd ning, der kunde undergrave delle Systern.
Paa min Foresporgsel udtalte den hollandske Militærattach e,
al selvom han selvfolgelig ikke kunde udta le sig eksakt, om
h vorvidt disse P lan er blev realiseret eller Ikke, var han overbevist om Oplysningernes P aalideligh ed, hvad Pl an ernes Udarbejdelse angik, idel lIleddelelser fra samme Kild e all erede
flere Gange h avde passet for Hollands Vedkommend e.
Han forespurgte paa sin Side, om Danmark var mobili seret
og anmoded e mi g om, al jeg vild e holde ham underrett et, der som vi erfarede noget, men lIIeddelelsen maalle ske paa den af
os sædvanlig anvendte særlig aftalte fors igtige Maad e, idet han
var vidende om, at vi Vaabenattach c'er fra de Lan de, som var
impliceret i Operationen, netop i disse Dage blev særlig noje
overvaaget af Gestapo .
Disse yders t alarmerende lIleddelelser refererede jeg derpaa
øjeblikkelig til Gesandten, Kamm erherre Zahle, der ogsaa hurtigt erk endte Situati onens Alvor og foranledigede, at Legationssekre tær Schon samme Eftermiddag, kun Iaa Timer efter, a frej ste som Luftkurer med en af mig kon ciperel Indberetn ing
fra Gesand ten, der omhandled e de lige lil gaaede Oplysninger.
AI je g skulde rej se for personlig al kunne kommen tere Indberetningen for Regeringen hjemme dr øftedes, men blev opgivel, da Gesandtskabel derved vilde tabe Kontakt med mine
In iorm ationskilder.
Efter Ankomsten til Kobenhavn samme Aften afleverede Legationssekretæren personli g denne meget vigtige Indberetning
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KJ. ca, 19 lil Udenrigsministeren i dennes Bolig, hvorpaa Dr.
Munch senere somme Aften sagte Kontakt med Statsminisler
Stauning,
I Berlin sikrede vi os, at der var stadig Konta kt imellem det
holland ske, svenske og norske Gesandtskab, og jeg underrett ede
personli g den norske Mini ster Scheel, der ikke havde nogen
Vanhenattache knyttet til sit Gesandtskab, om Situ ationen, senere opr etholdtes Forbindelsen imellem os og Nordmæ ndene
ogsaa af den senere noget politisk uheldig orienterede norske
Legat ionsraad Stan g, der lovrig t fra sin Kilde, en neu tral Civilperson, mente at vide, at Angrebet i Iors te Rækk e skulde være
re ttet im od Holland, for h erfra at skaffe Basis for Angreb mod
Frankri gs Nordfront. og imod Danmark for at skaffe sig militære Støttepunkter i Jyll and, men at Angrebet næpp e gjaldt
Norge.
Om Aftenen den 4. April blev jeg indbudt til et Mode sammen
med det svenske Gesandtskabs ledende Herr er hos den svenske
Mini ster, Envoyeen Richer t, der altid havde opr eth oldt en intim
Forbindelse m ed det dan ske Gesandtskab, hvor den svenske
Marineattache og jeg med saa stor Kra ft, som det var os muli gt,
gav Udtryk for vore Syn spu nkt er og vor militære Opfattelse af
Situ at ionen, som gik ud paa at .fremh æve de vægtige Moment er,
der talte for disse Meddelelsers Rigtigh ed, - en Opfattelse, der
gik imod de fleste an dre tilsted eværende Herrers Mening.
Minister Richert erkendte imidlertid Situationens Alvor og
underrettede omgaa ende Stockholm i et Chiffert elegram i Overenss temmelse h erm ed.
Medens de andre svenske Herrer fra Gesandtskabet var af den
Mening, at man ikke kunde ind se Grunden til, at Ty skland i
denn e Kri g vilde skride til Aktion mod Danmark-Norge, hævdede vi, den svenske Marineattache og jeg, af al vor Magt den
modsalle Ansku else, og jeg sluttede mit Indl æg med at fremhæve, at medens Diplomat er manske kunde najes med at regne
med Sand synligheder, maatte vi militær e regne med all e Muligheder, hvilket Minisler Rich ert altsaa gav os Ret i.
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D en næs te Da g, Fredag den 5. April afse nd te j eg med LufLkurer en Indberetning til i\lar inc l11i nislerie t og Udenri gsm in i-

steri el, hvori Ty sklands oven anlorte Offensivplan er nærmere
komment ered es udfra en m ilitær Be tragtning , og h vil ke Grunde

der n u kunde tal e for Sandsy nli gh eden af Udfor eIsen af en
militær Besæ ttelse af norsk elle r dansk Territorium og paavi ste,
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h vnd der talte for, a l T yskl a nd fra Bas er i di sse La nd e ku nde
fore en betyd elig m ere effek tiv og skæ rpe t Lu ft- og Un de rvandsbaadskri g m od Englands Kommunikation sli n ier herfra,
end den som den relativt m eget begrænsede tyske Nord sukys t
fr embyder.
Dernæs t oplystes det, at Rigskansler H itl er h avde h aft et
Mode i Rigska ncelli et me d de Hej stkomm a nderen de in den for
de tre Værn me d St ab e den 2. April, el Mode der m aatte till ægges særdeles Betydning.
Disse Meddelelser su ppleredes m ed an dre rent mili tære Oplysn inger om Troppetransp ort erne til Swinem unde og Indladnin gen af disse i 15 il 20 store Damp ere, som foregik om Natten.
sam l a t el stort An tal Ubaade var a lgaa e t fra tysk e Nords oliavne
omkr ing l. April, og a t der va r opre lle t et Lyn kursus i ska n dinaviske Sprog for Medlemmer af Politikorpset.
Samtidig afsendte Gesandlen en In dberetn in g, h vori bland t
andet bl ev meddelt, a t den svenske Gesandt havde rettet
en Forespørgsel Lil Statssekretæren i »Auswå rt iges Arnt« om
Grunden til og Formanlet med de tysk e Troppekoncen tra tioner
i Stel tin og Swinemiinde og Iaa el a fvisen de Svar, h vorfor man
ansaa en lignende Henvendelse fra dansk Side som unyttig.
Begge disse Indberetn inger afsendtes med Lu ftkurer til Kob enhavn hv or de indtraf samme Aften .
Dagen forlob hos os i spæ nd t Afven ten paa. al der skul-le
find e en Mobili sering Sted i Danm ark og Norge. men da denne
ud eb lev, og vi h ell er ikk e fik Meddelelse om Sl a tsmad eller
anden Reaktion hjemmefra , anmodede Legati onsr and SteensenLeth og jeg de to ledende danske Korrespondenter i Berlin,
Redaktor erne H elge Knudsen og J acob Kronika. med hv em jeg
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(:havd e el udmæ rket Sam arbejde, om gennem sa a urovækken de

Korrespondancer som muligt hjem til - Berlingske Tidendea og
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»Na tionaltidende« al Iaa alarmeret Offentligheden og om mu ligt
ogsaa Myn dighederne hj emm e.
Om AfLen en overvær ede min Hu stru og j eg sammen med
corps diplom atlque's Missionsch efer og Vaab enattacheer med
Damer efLer Rigsma rskal Gorin gs Indbydelse den realistiske og dyst re Krigsfilm »F euer taufe« i Ula -Palæet, en Film
der i de gre lles te Billeder viste W arszaw a' s Lu ftbombard ement .
og hvorl edes P olen i Lab el af knn 18 Dage forvandledes lil
Kvadralm ile af ry gend e Rn iner.
Denne sa mme F orestillin g opfortes sam tidig iKobenh avn,
Oslo og Stockholm efL er officiel Indbydel se af de respektiv e
tyske Gesan dtskab er, og alle Steder vakle Filmen den størst e
Misstemning og Afsky.
Den s propagandamæssige Forrnaal var gans ke aa benbar. Filmen til sigtede i den groves te nazisti ske Form at skræmme all e,
der ikke godvill ig vilde underk ast e sig Tysklands pan srede
Næve.
Lerdag den 6. April sikrede jeg mi g ved en Kon trolopringn ing
til Marinem inisteriet i Kobenhavn, a l mine hi d til inds endte
num m ererede Indberetninger var modlagel af Viceadmiral
Rechnitzer. Gesan dten havde om F ormiddagen skrevet en Koncept til en Indberetni ng (Nr. XXIV ), som var h oldt i en F orm,
der, ud en a t give Ud tryk for Optimisme, dog i nogen Grad afsvækkede den F are, der tru ede, og som var frems tille l i tidli gere
Indbereln inger ; Legat ionsr aad Steensen-Leth og jeg foranledigede imidlertid Konceplen Iii denne Skrivelse nagel æn dret,
san ledes al T endensen h eri fik en F orm, der laa paa Linie med
ti dligere In dberetninger og al tsaa ikke, saaledes som det senere
fra forskellige Sider er hævd et, gav Udtryk for en Afspænd ing
af Situati onen, - ogsaa den afsend les med LufLkurer Iii Kobenhavn.
Den næste Dag, Sandag den 7. April, modtog j eg om Formiddagen Meddelelse fra U. S. A.s Marineattache, Commander
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( Sch rader, saml fra den svensk e Marineattache, al den ved Swinemiinde samme ndragne Transp ort flande var afgaaet med vestIig Kurs i Øslersoen.
Den ame rika nske Marineattache mente, al Destinati onshavnen
for den lysk e Transportflaade mnligvis var Narvik, der skulde
naas omkrin g den II. April, men var iovrigt ikk e sikker hv er ken paa Havnen eller Tidspunktet.
Disse Oplysninger meddelte je g pr. Chiffertelefon til Udenrigsministeriet i Kobenhavn m ed Anmodning om at videresend e
dem li! Marineministeriet. da Forholdene ikke tillod videre
Telefonering fra Berlin under disse Omslændigheder. Uvist
af hvilken Grund blev denne Meddelelse imidlertid ikke befordret til Marineministeriet, trods det at Udenrigsministeriet afgav
Kvittering for Modtagelsen,
Igennem den hollandske Militærattache erfarede j eg derpaa,
at der nu var givet Ordre fra den lyske Overkommando, til at
Oper ati onen skulde udfores, (s Belehl ist au sgegeben - som det
hed), og endelig fik jeg lIledd elelse om, at de Alp ejægerregimenter, der var stationeret omkring Nauen, og som var udset
lil al deltage i Angr ebsoperati onen , havde faae l Sosygemidler
uddelt, begge Oplysninger sikrede jeg mig, at den norske og
svenske Legation fik medd elt, ligesom de indberettedes i Skri 5. vels e fra Gesandten, der afsendtes den 8. April.
Sond ag Aften afrejste j eg - efter Gesandtens udtrykkelige
Ønske - og fordi vi i Berlin efter hans Mening nu intet mere
kunde indberette, da Transportfluaden jo var afgaaet, sammen
med de øvri ge Vanbenattach eer i Berlin i en af Overk ommandoen arrangeret Rejse, der ojensynlig var arrangereI a f Tysk erne for al fj ærne os fra Berlin i disse Da ge - for al besigtige den hidtil hermetisk af lukkede > Westwall es ud st rakt e og
lal rige F æstningskomplekser om kr ing Kreutzn ach og Saa rbriicken .
P aa denn e Rejse, hv or j eg til Stadighed var udsat for den
pinligste Opm ærksomhed fra sanvel de tyske som de japan sk e
Officerers Side, som bl. a. hel e Tiden forsogte al hold e m ig
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borte fra min e skandinav iske Kolleger, erfarede vi den 8., at
En glæn dern e havde udl agt Miner ved den norske Vestkyst.
Int eressant nok er det senere blevet mig meddelt, at disse Miner,
som Tyskern e har været saa in teresserede i, i Realit eten ald ri g
blev udl agt, men kun officielt beke nd tgjort som værende udlagt. Denne Oplysning stammer fra en m eget velunderrettet
Kild e indenfor den daværende svenske Regerin g.
Denne Rejse varede til Tirsdag den 9. Apri l om F ormi ddagen, hvor jeg ved Sovevognens Ankoms t til Berlin blev modtaget af min Hu stru, der meddelte mi g, at hun samme Morgen af
den amerikanske Ambassad es Marinea ttache h avde modt aget
Underr etn ing om, a l Dan m ark samme Morgen va r besa l af Iys/;e
Tropper.
Jeg ilede stra ks til Gesan dtska bet, hvor lIIinister Zahl e netop
lod alle politi ske Indberetninger siden 1933 tilintetgøre, samt
det for trolige Arki v, da h an jo rnaalte forudsætte, at det danske
Gesandtskab blev besa t, og dets l\Iedlemmer Iaa Ordre til at
rejse; - jeg lod imidler tid mil eget Arkiv fjæ rne og fik senere
dette bragt i Sikkerhed .
Da en stor Del a f det dan ske Udenrigsministeriums fortroli ge
Arkiv sam tidig skal være bræn dt i Kobenh avn , finde s ovenomtalte Korrespo ndance - forude n det, som vedrorer Marinea ttacheens In dberetni nger - forme ntlig kun delvis i det dan ske Udenrigsminis teriums og lIlari nem inisteri ets Arkiv i Kolienhav n. foruden muli gvis i Kongens Arkiv.
I den i Sommeren 1943 i Kobenh avn af Hjemmefronten og
Studenternes Efterretningstjeneste udgivne illegale - Hvidbog-,
der indeholdt en indgaaende Redegørelse af Forh oldene omkring den 9. April 1940 samt i flere senere legal e Publikationer
herhjemm e og i Sverige") findes ovennævnte Indberetnin ger fra
den danske Gesand t i Berlin fra den 4.-8. April gengivet in
extens o.
•) Anm . : Se LI. Il • • Polltlk cn e af Ih l DJ5 OJ H. Martluscn : .Hn m pcn for Dnn r nark e,
Helge Knudsen : -Hitl cr bundt min Pen- snm t det sv e nske TIdssitrift .Nu .
Nr . 36, IDU.
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Um iddelbart ind en den 9. April anko m Prins Axel til Berlin,
hvor han h avde en særlig Mission i An ledning af den udenrigspolitiske Situation , i F orbindelse med nogle Skibsforhandlinger
for Nord sofarten.
Prins Axel bl ev Tirsdag Fo rmiddag kal dt til Rigsm arskal
Geri ng, hvor han fik Medd elelse om Danmarks Besættelse og
de derm ed forb undne Begivenheder, h vilk et han refe rere de i
Gesa ndtskabet inde n sin T ilbagere jse til Danmark. Som na turligt er, var vi alle p ræget af dyb Ncdslaaethe d, og den mork este
St em nin g herskede i Gesandtsimb et paa Grund af de lige stedfundne Begivenheder.

II
Dc skæbnes va ngre Beg ivenheder omk ring den 9. April giver
Anledning til Iolgende mili tær -politiske Overvejelser og Kon kl usioncr:
T il T rods for a t det ifolge ovens tan ende Fremstilling er dokument eret, a t Medde lelsen om Tyskland s Aggressi onsplan er
imod Danmark-Norge i Tide er til gaaet i alle Fald eet af Regeringe ns Medlemm er, nemlig Udenrigs m in is ter Dr. Munch,
sam t Chefen for Sovæmskommandoen, Viceadmi ral Rechnitzer.
og lil T rods for, a t disse Meddelelser fra Ber lin er sa mmenfa ldende med flere andre Oplysninger af ala rm erende Na tur og e fler a t den anden Verden skri g havde ra se l i :Ih Aar, h ar
m an altsa a ikke vill et beordre Mobilisering af danske militære
Enheder , hvilket ikke alene /;nnde have bidraq et iii o[Jsa<I al
[aa Norge li l al mobilisere i Tide. hvad der mi li tær t set i alle
Fa ld vil de have vansk eliggjort E robringen af delle Land 111Cd
dels enestanende naturlig e Fursvarsm ulighe der. men ogs aa og dell e Cl' af største Betydning - muli gvis ha ve kompromitterel i1c1e den lysT,e Op eration spl an . som fortrinsv is vn r baserel
[ UIll Ouerl'Gskelscsmomr T1t el og dermed haft en forebyggend e
Virkning af uoverskueli ge Dim ension er.
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Hv ad angaar Viceadmiral Rech nilzers m eget alvorlige militære Ans va r, da h an til T rods for In dløbn e Efterretninger m. m .
un dlod selv de simpleste Sikring sfo rans taltninge r i Søvæ rne t,
h vilk e blandt an de t vil de h ave for hi n dre t, a t T yskerne uhindret
kunde se jle d irekt e ind i Landet s Hovedslad m . m ., ska l dell e
ikke nærmer e bero res i denne F remstilling.
Med Hensyn til selve de n dan sk e Mobilisering og dennes
even tuell e In dfly delse paa de norske militæ re F orber edelser,
m an det eri n dres, a t Norge ikke var m obiliseret den 9. April
ud over de Bat ailloner, der Iaa pan Oslofjords ostlige Side, og
at de ledende m ilit ær e Ch efer va r underrettet om Begivenhederne fra den 5. April af den no rsk e Regeri n g (jvf', bl. a. Hal vdan Koht - Norway - n eu tral or inv ad ed -) .
F lere a f de norske La n db efæst ninger var ubem andede, Min espærringerne var ikke u dl agt, ligesom Beredskabet netop paa
den ne T id va r y derligere nedsat , idet den no rs ke Forsva rsmagt
net op u dskiftede Værnepli gtige i Slutningen af Marts, og alm in deli g Mobili sering blev ikk e beordrel for Dagen efter Ang rebe t,
og da va r Sydnor ge allerede besa t.
Ligeledes har Kendsgerningerne vist, al til Trods fol' m an glende m ilitær Beredskab og de slelle m ilitære Magtmid ler, som
Norge randede over, og som i Real ileten laa under, hvad Danmark sad in de m ed, - det personli ge Mod og den ud mærk ede
ludsat s fra Nordmæn dene s Side h er ga nske ufort alt - og tr ods
det Kaos, der bevidst eller ub evid st h erskede i de norske Komm andoforho ld den 9. April, ku n de det n orsk e F orsvar ikke alen e
opre tho ldes i 2 Mnaneder, m en vi ved ogsaa n u, at det va r paa
et h æn gen de Haar, at de m eget dristige ty ske Opera tioner lykkedes.
Det eri n dres sa a ledes, a l den svære tysk e Krydser »Bluch er«
bl ev sæn ket a f Oscarsborgs Fæs tn ing i Oslofj orden, a l Orlo gsværftet i Horten kun blev taget ved en Krigsli st, al P ore erin gerne af Batterierne ved Kri sti un ssand, Bergen og Trondhjem
kun lykk ed es, fordi disse F æstninger ikke anv en dte deres F orsvarsm idler og Artill eri, som de hun de og burde have være t
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Oibg 6.

anvendt, rent borIsel fra al den lyske Krydser -Konigsberg« blev sænket ved Bergen og »Karlsruh e« udfor Kristian ssand, saml at hele den tyske J agerflotille gik lab t i Narvik,
de sidste Begivenheder skyldles dog briliske Søstridskræfters
Indsats.
Det kan san ledes slaas fast, al hvis Norge blol havde været
mobiliseret i T ide. vilde dell e Land paa Grund af sine enestaaende naturlige Forsvarsm uligheder ikk e alene have vansk eliggjort den ty ske Operationsplans Ildiorelse, m en hele den mililære Operati on m od Norge vilde i saa Fald efl er al Sandsynligh ed næpp e være bragl li! Udiorelse, og da vi ved, a t Besættelsen
a f Norge var Tysklands Maal. men dels Besættelse a f Danmark
kun skulde tj ene som Midd el li! al naa delle Maal, vilde Danm ark altsaa heller ikke være blevet an grebet , hvis Aktionen
mod Norge blev opgivet,
Del ma a desuden ogsaa anses for san dsynligt, at en relli dig
dansk Mobiliseri ng af de dan ske Værn, som i alle Fald kunde
have vær et udforl den 4. April om Aftenen - ganske uanset
vore Værns even tuelle senere m ilitære Indsats eIler Form anen
- vilde h ave kunnel bidrage i væsentlig Grad til ogsaa al Iaa
Norge til at mobilisere i T ide. Vil man dern æst betragte selve den tyske Angrebspla n, saa
maa der h envises til det betydningsfuld e Inlerview med Chefen
for de lyske Invasionstropper i Danmark General Kaupisch,
paa 2 Aars Dagen for Invasionen, som fremkom i den tyske
Presse (blandt andel »Der Angriff « samt »Nordsch leswigsche
Zeitung« af 8. April 1942), idet det stadig maa holdes for ø je,
a t Inlerview el er fremkomm el i el despoti sk styret Land med
fuldstændig Sta tscensur-) .
Del fremgaar heraf med fulds lændig Kla rh ed af Genera!
Kaupi sch' s egne Udtalelser, al det havde været af afgorende
Betydning for Operationen, at:
l ) h ele Danmark blev taget pa a een Dag, og at blot en Op*)

j

I
I
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Anm . : Pje cen e r skreve t Inde n II. Ringsteds Interv iew m ed Gene ral vo n li nup lsch
bl ev offentli ggjort f den dun sk e Presse den 6. Juli H115 .

"

17

sættelse paa et Par Dage i Danmark kunde have kompromitteret
hele Forelagendel i Norge. samt at
2) et afgo rende Moment ved Gennemforelsen af Planen var
den s absolutte Hemm eligholdelse.
Det Iremgaar alt saa a f ovenstaaende, at hvis vi foru den at
have mobiliseret ogsaa h avde an vendl selv de smaa og svag e
F orsvar smi dler. vi ran dede over, saa vild e een, hojst to Dages
Kamp paa dansk Territo rium kunde have afgorende Betydning.
idet et dan sk F orsvar vilde have sink et Aktionen mod Norge
og derved efter al Sandsynli gh ed h ave h aft afgorende Indflyd else paa den . At vore Styr ker vilde h ave kunn et u dfore
delle deres Lidenhed til T rods . vil ingen med Rell e kun ne
betvivle.
Med Hensyn til Overraskelsesm om enl e/ og Hemmelig/wl delsen af Operationsplan en saa Iremgaar det af det Ioregaaende,
a t dell e var ',ompromitterel i hojeste Grad ved de Inform ationer. der forelan fra Berlin. supp leret med andr e af lign end e
Art . men F ejl en var blot den. at de faa af vor Regering og af
1I0re militære Myn di gh eder. der var informeret. ikk e gjorde
Brug af deres V iden.
Det er tri st, men lærerigt at konstatere, al præcis den samme
Mistillid til In dberetn inger, som man kunde kons ta tere i Danmark og Norge, gentog sig forinden Tysklands Angreb paa Holland, godt en Manned sene re den IO. Maj, hv or den holl andske
Mllit ærnttach e ganske paa samme Maad e blev inf orm eret i Tide
af de samme hojt st aaende tyske Officerer, og gennem den holland ske Gesand t i Berlin, de Wi th, und errett ede den hollandske
Regering, der im idler tid h eller ikk e vilde fæste Lid til In formati onerne. hvorfor de sidste og algerende Led i Hollands Forsva rs forans taltninge r, nemli g Oversvomruelse af store Dele af
Landet, Sprængning af Broer etc. paa det hollandske Te rritorium ikke blev ud ført i Tide. At Landet alligevel ikke blev spa ret
for disse Ødelæggelser, har de sene re Hændelser vist.
F ra svensk Sid e er der flere Gange fr emkommet Kritik af, a t
Sveri ge heller ikk e mobiliserede, selvom den svenske Regeri ng
0 lltllkten til

d~11

9. Apri l

:!
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var inform eret i lige saa hoj Grad som de andre nord iske Regerin ger.

Man kan ogsaa i nogen Grad beklage dell e, th i en svensk Mobilisering vild e utvivlsomt hav e medvi rket til, at Norge og Danmark havde truffet den rigtige Beslutnin g. Den svenske Regering h ævdede imidlertid, at da Informationern e fra Berlin nel op
gik ud pant at ikke Sverige, men kun Danmark og Norge var
eksponeret, mente man al maatte Iclge de gamle Doktriner,
som Krigserfaringerne senere har vist det uheldige i, nemlig
at det kunde være ris ikabell at folge den svenske Overkommandos Krav om Mobilisering for ikk e derved at ud æsk e Tysklan d, og denn e blev da desværre forst gennemfor t. samti dig m ed
at Akti onen fandt Sted, nemli g den 9. April som den sanka ld te
»tyste Mobili sering«.
Til Slut skal et meget int eressant og vigti gt Moment und erstreges, nemlig at Afsloringen af Hov edpunkterne i Operation splan en mod Danm ark og Norge h idrorte fra nog le ho j tstaacnde
tyske Officerer indenfor den tyske Overkommando, der repræsent erede visse Kreds e, der all erede paa delte T idspun kt var
saa utilfredse med Hillers nazisti ske Styre, at de ved at udl evere
Hovedpunkterne til den af Hitler udarb ejdede Operationspl an
til Danmark havde til Hensigt at modarbejd e ham .
Holge In formationer, som vi modtog fra paalidelig Kilde paa
delle T idspunkt i Berlin, havde Hitler kun kunnet gennemtrumfe Agres sionen til Trods for Modstand fra tysk mil itær
Sid e, særlig fra den tyske Marine (Storadmiral Raeder) , der
an saa Foretagend el for meget risika belt, ved a t lad e Operationsplanen ud arbejde af sæ rlige Officerer fra »Wehrm ach tfurungstab e i selve Rigskancelliet under Hitlers personli ge Ledelse.
Nu lykk edes Operationen, og Hillers Renomme som Strat eg
steg til uanede Hojder, - var F oretagen det derim od mislyk ket,
kunde Fo/gern e heraf muligvis lw ve haft u o v~rs/", elige verdenspolitis/,e Konsekvenser.

J
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Al Tyskerne har været vid ende om min Efterretningstj eneste
og indirekte Kont akt med Oppositionen i den tyske Overkommando umi ddelbart inden 9. April , derom er jeg overtydet, og
dette har sikker t ogsaa i haj Grad været medvi rk end e til min
sene re Udvisni ng fra Berlin , som ifolge senere Oplysn inger af
den nuværen de britiske Marineatt ach e i Stockh olm, Captain
Denham, skulde være foranlediget af Chefen for den lyske
Kontra spi onage eller saakaldle »Abteilung Abw ehr «, Admiral
Can aris.
De vanskelige F orh andlinger i Berlin i Janu ar 1941 med Storad miral Bueder efter Tyske rn es Krav om Udleve ringen af vore
12 T orped obaade, hvor det lykkedes mi g a l Iaa Ant all et skaare t
ned til 8 uden Udrus tning og Materi el, i F orbi nd else med Legationsra ad Steen sen-Leth's og min bestemt e Modstan d mod at
lad e el stør re tysk Orlogsskib under Udfoldelse af stor t Ceremoni e! sej le vor i Maj 1941 aldode Gesandt, Kammerh erre
Zah les Baare hjem til Danmark som del var Hill ers Tanke,
har næpp e h eller faaet min Stjærne til at stige i Berlin. Resul tatet blev altsan Udvisning, uden at det dog nogensinde lykk edes mi g at Iaa Tyskerne til at opgive en Grund, til Trods for at
jeg insisterene stærkt h erp aa.
Til Slut skal jeg om tale en dnu en Konf erence med Udenri gsminister Munch i Udenri gsminisleri el i Maj 10,10, hvor denne
over for mig indrommede. at der Iorel aa lo Muligheder for ham
for U. April. nemlig en ten at vore Indberetn inger var rig Lige
og saa tage Konsekvenserne heraf, eller ogsaa al de ikke var
det, og sna gjaldt del om ikke at skabe Panik og al kun saa
Iaa 50111 muligt Iik Kendskab til Forholdene, og da han in gen
absolu t Sikkerhed havde for det Iorste, val gie han det sidste.
Dette var m in hidtil sidsle Samtale med Udenr igsm inister P.
Munch vedrorende Begivenhederne omkri ng den 9. April 1940.

,.
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Berlin, elen 4. April 1940.

Strengt fortroligt.
Med særlig Kurer.

Bilag 1.
Nr. XXII
Dan mark-Tyskland.

Herr Udenri gsmi nister.
I. Herved har jeg den Ære a l indbe rette, at den svenske Marin eattache KI. 13 D. D. indfa nd t sig h os Gesandtskabets Marinea tta che og meddelte i karl samme ntræ ngt Form følgende,
som h an havde fra absolut paulidelig Kilde ind enfor Oberkommande der Wehrmacht :

l ) Der forestaa r en »Aggression- mod Dan ma rk, som skal
find e Sted i næste Uge.
2) Sam tid ig, eller muligv is lidt senere, forberedes et Indbru d
i Hollan d, muli gvis ogsaa Belgien.
3) Det er sandsyn ligt, a t Operationern e dern æst fortsæ ttes
mod Sydn orge.
4) Der er int et erfaret om eventuelle Hensigter mod Sverige.
5) Troppe- og Tonnage koncentra tioner (lait ca. 155,000 Tons)
ved Swinemiind e bekræfter sig og skal delvis være indladet, men ikke afgaae t. Der er Meddelelser om, at der i
visse Troppeafdelin ger dr ives forceret Udda nnelse i Gasangreb, og at dette i flere Tilfælde skal h ave gjor t Tropperne uroli ge. Man maa forvent e en h ensyn slos Indsættelse af Kri gsmat eriel.
Den svenske Mari neattache meddelte, at den svenske Gesandt
var underrettet, og at denne havde anmodet ham om at meddele
mig ovenstanende.
II. Um iddelba rt efter dette Besog indfandt den hollandske
Militærattache sig hos Marin eattacheen og gav ganske ligelydende Meddelelse.
Han meddelle, at Oplysnin gern e slammede fra samme meget
paulidelige Kilder indenfor tyske Officerskredse, som tidligere
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havde adva ret Holl and, og som " ar utilfreds med del nuværend e System.
Paa Fo respørgsel til føjede h an, a t selvom h an ikke kunde
udtale sig om, hvo rvidt disse P lan er virkeligt " ilde blive udfor l,
var h an overbevist om Oplysningernes Paalideligh ed, h vad Pl anernes Udar bej delse angaar, Han spurgte, om Danmark " ar
mobiliseret, og anmodede om at blive holdt underrettet om,
hvad Gesandtskabet maatle erfare.
Je g telefon telegraferede derefter til Udenrigsmin isteri et under
Nr. 25.
Jeg er i Tvivl om, hvorvidt jeg mundtlig til Udenri gsm inisteren eller Statssekretæren skal nævn e disse Meddelelser, forsaavidt angaar deres faktiske Indhold, - naturligvis ud en Kild ean givelse. Manske vil sidstnæ vnte paa Grund af personli gt F orhold til mi g have van skeligt ved undvigend e Svar. Eventuel
In struktion udbedes.
Nærværend e Beretn ing ledsaget af et Genn emslag overbr in ges af Legati onssekr etær Sehon som Kur er pr. Fl yvem askine
Dags Eft er middag. Han bedes sendt tilb age i Morgen F redag
Eftermiddag.
J eg har den Æ re at forblive med den mesl udmærkede
Hejagtelse
Hr. Udenrigs mi nisterens
ærbodige
(s ign .) Herluf Zahle.
P. S. Eft er al ovensiaaend e er skre vet, erfarer jeg, at det norske
Gesandtskab har lignende lIIeddel elser. Norsk Kild e an gives at
" ære neutral Civilperson. Herudover h ar vi ikk e medd elt hinanden noget om Kild er. De norske Meddelelser gaa r ud paa
sna rlig t Angreb paa Holland for al ska ffe Bas is for Angr eb paa
den franske Nordfron t. Hvad Danm ark angaar, sku lde Manlet
" ære at skaffe Stollepu nkter for Underva ndsba nde og Lu ftbaser
paa J yll ands Vestkyst.

D. s
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Bilag 2.
Marineattache, Kemmanderkaptajn Kjolsen,
Kongelig Dansk Gesandtskab

U. S. Nr. 11 2.

Berlin , den 5. April 1940.
S træng t {ortrotig.
M. L . Nr. 33.

Tyskl and s Offensi vplaner.

Idet de t forudsælles, a t den In dberetnin g vedrorende Tysklan ds formenllige Angrebsplaner mod Danmark og andre neutra le Land e, som afsendtes fra Gesandtskabet med særlig Kur er
li! Kobenh avn den 4{4 er Marineministeriet bekendt, ska l jeg
h erved ind send e neden stanende supplerende Oplysninger hertil.
Til de Meddelelser, som henholdsvi s den svenske Marineattache og den hollandske Militær atta che den 4. har afgivet li!
mi g vedro rend e de i næste Uge forest aaende Angreb paa dan sk
og hollandsk T erritorium, kan der gores folgende militær e Betra gtninger gældende, nemlig at Besidd elsen af dan sk og norsk
T erritorium antagelig skulde have li! Form nul at dann e en udvidet Basis for h erfra at fore en skærp et Luftkrig mod Englands
Flaad e og Baser, mod engelske Havne og Skibsværfter og mod
Englands Kommunikationslinier, i anden Rækk e sku Ide dette
understøttes af Ubaadsangreb og Minekrig. En saa ud strakt
tysk Operationslinie paa den norske og danske Kyst vil nemlig
kunne dan ne en lan gt mere effektiv Basis for overras kende
Luftan greb end den, som den relativ meget begræn sede lyske
Nordsokyst frembyder.
Den i Forbindelse hermed eller umiddelba rt de refter faIgende
Invasion i Holland skulde tj ene li! det samme Forrnanl i Forbindelse med, at Besiddelsen af Kan al kys ten i næste Fase, efter
at En gland skulde være haardt ramt af ovenstane nde Angreb,
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kan benytt es til en Invasion i En gland af den ene eller an den
Karakter.
De Oplysninger, som stammer fra det nors ke Gesand tskab,
og som gaa r ud paa, at Angrebet i Holland sku lde fores vide re
Syd paa med en Nedkæmpn ing af de belgiske, franske og engelske Armeer som Formaal, forekomme r derim od mindre sandsynli g ud fra en militær Betragtning under Hensyn til de kolossal e Tab, som dette - i Lighed med et Gennembrud af Maginotlinien - vil koste. Sandsynli gere er og vistnok ogsaa i Overensstemmelse med Rigskanslerens hele Indstilling og Mentali tet, at Hovedan grebet sælles ind mod England, og at Frankrig
sfr edes« i saa hoj Grad som muli gt. - - - - - - - - - Det er oplyst, at der i T irsdags har fund et et betydningsfuldt
Mode Sted hos Foreren, h vor bl. a. Udenr igsministeren, Generalfeltmarskal Gortn g og de h ojstkommanderende indenfor de 3
Værn med Stabe har været til Stede.
Hvad Troppekoncentra tionen i Stettin-Swinemiind e angaa r,
foreligger, at der ligger 15 il 20 store Damp ere, hvoraf en Del
er Turistdampere, ialt repræsenterende ca. 150.000 ts., som er
kri gsmalede, og som i Lobet af den sidste Uge har indladet
Krigsmateriel, hovedsagelig bestaaend e af lett e Tank s, Artill eri,
Ammunition, samt Luftfartojer. Fl ere af Damp erne er efter
endt Ladning afgaaet til Swin emiinde, hvor »Lutzow« samt
en anden Kryd ser og en Del Ja gere og lettere Enheder er forsam let.
Indladningen er delvis foregaaet om Natten og foregaaet pr.
Last aut omobiler , som er observeret personlig af den Kilde, som
disse Oplysn inger stammer fra. Desuden skal der befinde sig et
stort Antal Tropper i Nærheden af Stettin, som tidli gere ikke
h ar ligget h er, men hvis Indl adning ikke endnu skal være paa begyndt.
Som indb erettet, foreligger der Meldinger om forøget og forceret Uddannelse af Tropper til Anvend else af Gas, hvilket i
visse Til fælde skal hav e vakt nogen Uro blandt disse Afdelin-
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ger, som derved ska l have vist Te gn til Ulyst til at benylte
delt e Angrebsmiddel.
Et betydeligt Antal Undervandsbaad e er afgaa et fra tyske
Nordsohavne omkring den l. April .
Det forlyd er, at der er oprettet Lynkursus i skan dinaviske
Sprog for Medlemmer af Politikorpset.
(sign.) Kjols en.

T il
Marineministeriet.
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Bilag 3 .
Berlin. den 5. Ap ril 1940.
Strengt fortroligt.

Nr. XXIII
Dan ma rk/Tysklan d.

Med Kurer.

Hr. Udenrigs minister.

I Forbindelse med min ærbodlge Indb eretning Nr. XXII af
G. D. har j eg den Ære at meddele folgend e:
_
Min svens ke Kollega fik i Tirsdags Morges - efter at h an
h avd e medd elt sin Regering de Oplysninger, som j eg i Privatbrev, overbragt Dem af Mnrineattacheen, h avd e givet Hr. Mini steren - Ord re til at re lle Fo respørgsel li! Statssekretær en om
l ) Sandheden af F oran staltningern e i Stell in og Swinemiinde
og 2) de t eventuelle Form aal med disse. Kun det Iorste Sporgsmnal blev reIlet til den Paagældend e, idet han gjorde en meget
alvorligt og »præoc( uperet« Indtryk, og svarede at han ikke
kendt e noge t til saada nne Fo ranstaltninger, men selv om han
skulde faa Rygtern e bekræ ftede, ikk e vild e vær e i Stand til a l
give Oplysnin ger om Troppebevægelser i el krigsførende Land.
Eft er dell e Svar opgav Minister Richert at udfo re Ord ren s anden Del. Det var om Morgenen bl evel sagt ham, at Stat ssekretær en ikke kunde mod tage ham om Eft ermiddagen, men kun
ga nske kort Tid ved Middagstid . Grunden herlil var an tagelig
el stor t Mode ogsaa a f de ledende Mini stre h os Rlgskanslcrcn
Ti rsdag Eft ermiddag.
Del er paa ingen Mande m in T anke a l svække de foruro ligende Indicier, naar jeg peger paa Muli gh eden af, al den tyske
Regering har venlet en allieret væsentli g aktivere Krigsforeise
ud en Hensyn li! neut ral e dan ske og norske Rettigheder, og al
Fora nstaltninger for all e T ilfældes Skyld er blevet forbered te,
men muligt stille t i Bero efter den brit iske Premierministers
T ale, der va r betydelig mindre skarp end fra flere Sider ven tet.
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Vi har, som Hr. Ministeren vil vide, i de forløbn e Krigsniaaneder set en Række tyske Planer mod Vest lagt og forelobig ikke
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Jeg tør og~aa henlede. Opmærksomheden paa, at Meddel~lserne fra »utilfredse Officer er« maaske maa tages med et VIst
Forbehold. De kunde vel være beordret til visse »Indiskr etioner« for at fremkalde visse Reaktioner, der formentes at kunne
være af Interesse.
Det er muligt, at den tyske Regering tror paa Muligheden af
en engelsk Landgang i Narvik og derfra videre Indmarch i Sverige mod Kiruna, en Plan der forekommer mig at høre hjemme
i Fantasiens Verden. Hvis dette imidlertid er Tilfældet, kunde
Foranstaltningerne være Forberedelse til Modstand herimod.
At Sverige vilde og kunde mods ætte sig en saadan Indmarch,
kan vel betragtes som givet. Og derom er den tyske Regering
næppe i Tvivl.
Som det af ovenstaaende vil fremgaa, er jeg kun i Stand til
at meddele Fakta - saaledes som de synes at være - men ikke
i Stand til herfra at drage konkrete Konklusioner af mere eJler
mindre alvorlig Art. Jeg anser det dog for min Pligt at udtale,
at den kgl. Regering paa ingen Maade bør skyde den Tanke fra
sig, at Situationen kan være yderst alvorlig eJler i Løbet af faa
Dage eJler Timer blive det. Øjeblikket turde derfor, efter min
ærbødige Formening være inde til snarest muligt at tage under
den grundigste Overvejelse, hvad der - under de forskellige
mulige Gradationer i Situationens Udvikling - vil være at
foretage.
Jeg tilføjer, at det er mig bekendt, at herværende danske
Presserepræsententer er foruroligede ved den usædvanlige TiIlukkethed, der vises dem fra deres sædvanlige officieJle Forbindelser, der i Modsætning til, hvad der ellers er Tilfældet,
ikke engang har reageret over for visse Meddelelser i den danske Presse, saaledes heJler ikke den i Nationaltidendes Gaarsnummer fra engelsk Kilde omtalte Meddelelse om militære Forberedelser ved den tyske østersøkyst.

Nærværende Beretning ledsaget af et Gennemslag indsendes
med Kurer pr . Fl yvemaskine Dags Eftermiddag.
J eg h ar den Æ re a t forblive med den mest udmærkede
Højagtelse
(sign.) Herluf Zahle.
Hr. Udenri gsminister.
Dr. ph il. P. Munch.
Udenrigsministeriet.
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Bilag 4.
Berlin. den 6. A vril 1940.

Nr. XXIV
Danmark-Ty skland

S treng t fortrolig t.
~Ied

Kur er.

Hr. Udenrigsminis ter.

I Forbindelse med mine ærbodige Indberetninger Nr. XXII
og XXIII tillader jeg mig a t fremkomme med folgende Betra gtninger med Hensyn til den øjeblikkelige Situation.
Hr. Ministeren vil af sidstnævnte Indberetning have Iorstaaet,
at jeg i Øjeblikkel ikke ans er den efler Ordre føretagne Henvendelse af m ig til den tyske Regerin g med Hensyn til paa østersøkysten foretagne Foranstaltninger som opporl un.
Af følgend e Grun de :
l ) Sandsynli gheden for et klart Svar er rin ge.
2) Fremsæll elsen af en Foresporgsel gør et hageli gt -

eventuelt ube-

Svar lettere, og end eli g

3) kan je g som Underskriver af Ikke-Angrebspa gten - med
Fa re for a t blive h annet af et alm indeligt Publikum ikke bringes til ganske at se bort fra denne og de dens Pr olokal, der dog indtil videre paa et bestem t Omraade har
visl nogen Ef fektivitet. Al vise en man glende Tillid til
in ternationale Aftal er svækker disses Kraft .
Det er ikke mi n Sag -

uspurgt -

al gi ve Regeringen Rand

med Hensyn til. hvad der fra denn es Side bør foret ages under
de Muligh eder, som Situa tionen fremby der. Det er h eller ikke
mi n Meni ng at give Udtryk for nogen Optimisme, naar jeg (il lader mig at fremko mme med følgende Betragtninger :
J eg ser ikke, a t dan sk Land og Landterrit orium - under den
i Øjeblikket vær ende mil itærpolitiske Situa tion - kan have

32
anden Belydning end som Støttepunkter for Fl yvere og Undervandsbande aktivt som nærm ere Udfaldshasis, pa ssivt som
Havne- og Ankerpl adser for maritime Stridskræfter, der er
beste mt til at sik re Sofærdselslin iern e fra Lindesnes til Helgolandsbugten eller til Spærringer af Ska gerak. Dansk T erritoriums Anm eldelse hertil er ikke synderlig lovend e under Hensyn til mang lende egnede Havne og - i alt F ald i Øjeblikkel
- Fl yvepladser.
Hr. Illin isteren vil i mi t ærbodige Nr. XXII h ave lagt Mær ke
til lIIeddelelsen om Samm endragningen i tyske Østersø havne af
betydelig Tonn age egnet til Indskibning af Illilitær o. s. v. Del
forekomm er m ig, at Anvendelse af Tonnage ikke er nodvend ig
af Hensyn til en eventuel »Agression« mod Danmark, hvor
Land forbindelsen frembyder en nem og ikke hindret Adgang
til den Del af Landet, som under den nu foreliggende Situation
synes naturligst at kunne komme i Betragtning.
Hvis det er ri gtigt - hvad jeg her horer - at den tyske Regering mener at h ave undervu rderet den E ffekti vitet, m ed hvil ken de Allierede havde kunnet ind grib e i den rus sisk/finske
Konfli kt, eventuelt med Beny ttelse af skandinav isk Territorium, er der Grund til a l formode , at de tru fne Foranstaltninger
paa den tyske Østersokyst snarere er en Forberedelse til et
kraftigt Fremstod mod norsk Territori um , h vor allierede Stridskræfter skulde sætte sig fast paa dette Lands So- eller Lan dterritorium. J eg Iorstaar, at den tyske Regerin g i den sidste Tid
2 Gan ge i Oslo h ar henledt Opmærksomheden paa, at en saa dan Aktion fra de Alliere des Side vilde h ave en ojeblikkelig
Kontraaktion fra tysk Side til Folge.
I Gaar fandt der en l. Opfore lse Sted af en Film om det tyske
F lyvervæsens Ind sats i Kri gen mod Polen. Den viste, hvorledes
dette store Lan d med en Fred sstyrke pa a 30 Divisioner i Lobet
af 18 Dage forvan dledes til Kvad ratmile af ryge nde Rniner.
Hr. Geri ng, der havde indbudt til den ne Forestilling - ogsaa
lIIissionschefer og Militæra ttacheer m ed Fruer - vistes til sids t
paa den h vide Dug med Udtalelser om Englands sikre Ødelæg -
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gelse. Det sidste Bil1ede var et En glandskort, der blev slorre
og storr e og iii sidst knus tes af en Bombeeksplosion.
Nær værende Beretning ledsa get af et Gennem slag indsendes
med Kurer Dags Eftermiddag.
J eg h ar den Ære at forblive med den mest udmærkede
Haj agtelse
Hr. Udenr igsministerens
ærbodige

(sign.) Herluf Zah le.
Hr. Udenrigsmi nister,

Dr. phil. P. Munch,
Udenrigsm in isteriet.

P. S.
P aa Grund af de ofte fan tastiske Tal, der nævnes, kan det
have sin Interesse at erfa re, at kyndige fremmede Militære anslam' det tyske Militærs Flyvevæsens forste Linie til ca. 9.000
Maskin er, deraf Y2 svære Bombemaskiner, ca. 2.500 Jagere og
Resten Specialm askiner f. Eks. Spejdermaskiner. Dertil kommer en Reserve paa ca. 6.000, bvorlil ud dannet Personale ikke
findes.
Det tyske Flyvevæsen har stor Respekt for den franske Flyv euddannelse, mindre for Mat eri ellet. Omvendt er Tilfældet for
det engelske Flyvevæsens Vedkomm ende. Det skal være de
tyske Maskin er forbud t at indlade sig i Kamp med Maski ner af
Opta k ten III «en 1:1 . ApMI J
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Spilfire Typen og Curtis Typen paa Grund af disses langt mindre Vingebelastning.
Som ret usikkert Rygte har jeg hørt, der i Holsten skul de
befinde sig 4 Divisioner af Linien.
Jeg har ogsaa hort sige, at den tyske Generalstab ikke særlig
gerne ser en Udvidelse af Fronterne under Hensyn til den ønskelige Koncentration paa Vestfronten.
D. s.
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Berlin . <lcn 8.•4pril 1940.

Strengt for troligt.
Med Kurer.

Bil ag 5.
Nr. XXV
Danmark -Tyskland.
l Genn emslag

Hr. Udenri gsm ini ster .
I Lobet af Gaarsda gens Eftermiddag erfarer jeg - gennem
Kommandørkaptain Kjolsen, der 'formi dler Gesandtskabets Forbindelse med de andre Militærattacheer - fra U. S. A.'s Mari neattache, at Transportfla aden har forladt Ste ttin den 4. ds.
med vestli g Kurs over Østers øen, Denn e mener at vide, at Destinationshavnen skal na as den 11. ds. (Denne Meddelelse har jeg
givet videre til det norske Gesandtskab, der ikke har nogen
Militær - eller Marineattache). Dette sid ste kunde tyd e pa a, at
Bestemmelsen var Narvik, Denn e Slutning er dog usikke r, da
man ikke kan vide, hvor læn ge denne F laade f. Eks. forbliver
i tyske F arvande, Det er fors taaeligt, at Flaad en forlad er Stet tin, hvor den observeres, og at Overraskelsesmomen ter saa vidt
muli gt ønskes bevaret. Denn e Kilde tror ikke paa Offensiv mod
Vestfront en i dette Øjeblik . Den hollandske Militærattache vil
vide, at »Befeh le er udgaa et til Tran sportfl aaderi: at endelige
Bestemmel se er taget med Hensyn til Aktioner af denne. Det
forlyder, at der ligger el. har ligget Bjergtropper i Nau en, (ca.
50 km fra Berlin mod VNV), til hvilke der skal være uddelt
Sosygemidler, Dans ke Udkigsstationer vil muli gt have afgivet
Meldin ger om T ransportflaaden , der ogsaa ka n tænkes at tage
Vej en gennem Kielerkanalen,
De herværende Militæra ttacheer, samt Marin e- og Lu ftatt a cheer har i læn gere Tid anmodet om a t faa Lejli gh ed til at
aflægge Besøg paa Vestfronten. Denne Rejse var endelig fastsat
til i Gaar Sondag Aften med Kreut znach (SV for Mainz) som
foreløbigt Maal. De Paugældende skulde være tilbage allerede
3•
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i Morgen Ti rsdag den 9. ds. Den hollandske Militærattache
meldte sig dog i sids te Øj ebli k syg . Den amerikanske og italienske sendte Afbud, men delegerede dere s Adjoints. Da det kun
drejede sig om en Dag, fandt vi det rigtigst, al Marineattacheen
ikke send le Afbud. Den samme Stilling tog den svenske Marineattache. J eg h ar i Løbet a f Da gen i Da g F orbindelse m ed d en
hollandske Militærattach e.
Hvad jeg iovrigt i Label af Gaarsd agen har hort. staar ikk e
i Modstri d m ed ovensiaaende Oplysninger. Landfronten ligger
stadi g i sidste Beredska b. Til nogen Optim isme ser jeg ingen
Grund. Er de Ioranslaaende Meddelelser ri gtige, maa m an vel
stadig tænke sig, a t de tyske Styrker folger en Plan, der ikk e
er en Folge af , m en et Præventiv mod el allieret Frem stod mod
de nordli ge Vestkyster. Man beskæftiger sig her stærkt med
Formodninger med Hensyn til Indhold et af de af den bri tiske
Udenrigsminister, den svenske og norske Gesandt i Holl and
overl everede Noter. Det kommer an paa, hvad Tyskland selv
m en er Iordela gtigst under Hens yn til de alm indelige os ub ekendte Planer over Kri gsmaal. At man kan have svært ved fra
vort Sy nspunkt a t se den F ordel, Tyskl and kan have i en sa adan Aktion, er vel ret irrelevan t. Selv for Lægm andsbetragtninger kan del Iors taas, at de nordlige Vestkyster kan frembyde
direkte Udfa ldspu nkl er m od den britisk e Ostkyst . Den norske
Vestkyst synes dog hertil at egne sig i hojer e Grad end Jyl landskysten me d dens Man gel paa Havne og Læpunkter.
Fra ,1ere Steder siges det mi g, a t F orholdet me llem T yskland og Ru sland i de alle r sids te Uger er noget kolnet. Den lysk e
P resse har Iaa et Ordre til at beh andle Ru sland m ed Hofligh ed.
men Kulde. Den tysk e Holdning syn es pauvirket af Italien.
I det Øj eblik, hvor disse Lini er skrives, er j eg ubekendt m ed
det nærm ere Indhold af de af de Alli erede til Sveri ge og Norge
overgivne Noter, ang. hvi s konkrete Indhold den tyske Dagspresse intel kon kret in deholder. J eg horer til min F orbavs else
Rygter om, at Formul eringen ikke er parallel, men fra frans k
Side holdt i en ska rpere To ne.
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Hans kon geli ge Hajhed Prins Akse l a nk om h ertil i Gaar
Aftes, og jeg venter Direkteren Dags Aften. Jeg fors tum" til
Fulde de n na turl ige Begrun de lse, de r h ar foranledi get di sse Sendelser. Hvi s jeg im idler tid forud va r blevet afæsket en Udta lelse om di sse, vilde jeg h ave tilladt mig al p nat al e, at de, hvis
Situationer hurtigt udvikler sig efte r de nu tils yn eladende Lini er har ringe Chance for aLfore til Arrangementer med elle r
Tilsagn fra den tyske Rege ri ngs Side med Hensyn til den danske Skibsfart over Nordsoen. Int et skulde glæ de mig m ere , end
h vis jeg i denne Henseende er for pessim istisk. J eg er selvf ølgelig li! Disp osition i saa haj Grad, som manglende Instruktione r till ader. J eg ser h er bort fra de Vanskeli gh eder, som
u offi ciell e Sende Iser altid frembyd er i delte sær deles formelle
Land. En Mistan ke om, al Kompetence - endsige Forfængeli gh edsh en syn skulde paavirke denne min Stilling, tor jeg vel
formene mi g hævet over.
Da j eg af Prins Aksel erfarede, a t Hans Kon geli ge Højhed
vilde soge at komme i Forbindelse med Marsk al Goring og
St oradmiral Ba eder , fa nd t jeg det nødvendigt i Fortroligh ed
for Prinsen at klarlægge den førstnævntes noget spæn dte Forhold til H r. von Ribb entrop. Der er overhovedet en »ressen tim ente i Wilhelmstrasse, som jeg til en vis Grad frygter. J eg
h en stillede til Prins Aksel for elobig elle r i alt Fald før st at søge
at henvende sig til Adm ir al Ra eder og manske lade Modtagelsen der være bestemmende for eventuelle videre Skridt Hvis
Prinsen bliver m odtaget af Ilaeder inden denn e Beretnings n ødven dige Afsendelse, skal jeg m eddele om Mødets Forlob. Prins
Aksels Stilling, Erfarin g og Charme - dermed regner jeg selvfolgelig. Men under nuværende Forhold frygter jeg for, at
disse udmærkede Betingelser ikke h er har til strækkelig Slagkraft - i alt F ald ikk e under den øj eblikkeli ge Situation, saavidt j eg - m angelfuldt - er i Stand til at overskue den.
Hr. Mini st eren vil ikke mi sforstaa mig, naar jeg i Ærbødi gh ed tillader mi g at advare imod for stæ rk t a t parallelis er e m ellem den nuværende Krig og »Verdenskrigen «, Fo rholdene kan
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let og hastigt udv ikle sig paa en ganske and en og far ligere
Mande, Vi kan ikke slan os til Taals med Præcedenser. Vi kan
i den nærmeste Fremtid fra begge kri gsforende Parters Side
blive stillet overfor Problemer, til hvilke ingen - Forakter« findes uden a t gaa ret lan gt tilbage i Historien.
E fter at ovens tanende er skr evet, erfare r jeg, at Reut ers Burea u ska l have med delt, at den britiske F laa de vil udlægge
Miner i norsk territorial Farvand, og at man fra tysk Side er
forberedt paa dette Skridt og vil træffe sine Modforanstaltninger.
Nærværende Beretning, der bedes betrag tet som strengt fortr oligt, indsendes Dags Efterm iddag med Kurer pr . Flyvemaskine. En Genpart medfølger.
J eg forbliver med den. mes t udm ærkede Haj agtelse
Hr. Udenrigsmi nisterens
ærbodige
(si gn.) Herluf Zahle.

P. S. 1) Efter at ovenstaaende
tor Mohrs Rejse er udsat.

Cl'

skre vet, er farer jeg, at Direk-

P. S. 2) Eft er Afta le m ed Prins Aksel lod jeg Kl. 10 Legationsmaden telefonere til Admi ral ens Adjudant for i Prinsens Navn
at an mode om Modtagelse. Kort efter telefonerede Auswårt iges
Amt Protokol Afdelin g og bad om en Sam ta le med mi g, under
hvilken Hr. von Dornberg meddelte mig, at Prin sens Ankomst
var indb erettet fra den tyske Gesandt i Kobenhavn.. En Attache vilde blive sendt til Gesandtskabet, Denne, en Hr. von Bredow kom med Vogn og ventede her paa Besked fra Admiralen,
en Besked som til dette Øjeblik - Kl. 1,30 ikke er komme t.
P. S. 3) Den svenske Gesandt h ar personli gt givet Mode h os
mi g og meddelt, at han fra god Kild e - som han dog ikke

39
kunde nævne - havde erfaret, at de tyske Planer skulde gaa
ud paa en hel eller delvis Besættelse af Danm ark og Norge.
P. S. 4) Det er meddelt mig fra ret god Kilde, at de tyske Gesandter i Oslo og Stockholm i Gaar kom hertil i Fl yvemaskine
for om Eftermiddagen i Ausw årt iges Amt at faa Instruktion er
af den tyske Udenrigsminister.
D. s.
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Bilag 6.
»Der Angriff « af 8/4 1942 sa mt »Nordschleswlgsch e Zeitung«:
So wurde Dånem ark besetz/. Unlerred ung mil General
Kaupiscll, dem erslen Belehlshaber der deu/ scllen Truppen
in n ånemark.
P. IC Es j åh rt sich zum zweiten Male die deu tsche Aktion ,
die - eng lisch e Angri ffpl ån en um zehn Stunden zuvorkommend - zur Besetzung Norwegen und Dån em ark fiihrte. E in
Kri egsberich ter, der Landung und Besetzung in Dånem ark miterlebte, erh ielt Gelegenheit, den ers ten Befeh lshab er der deutsche n Truppen in Dånemark. General der Artillerie Kaupisch,
iiher die mil itåri schen Akti onen in Dånemark zu befragen. Die
Gedanken. die General Kaupisch dabei en twickelte, sind im folgenden Artikel zusammengefass t,

»W as h eut e durch die in Norwegen gefundenen e n g l is c h e n D O k u m e n t e die ganze Welt weiss t, dass bereits um
die Jahreswende 1939/40 Englands Ziel im Norden Eu ropas
darin best and »die skandina viseh en Viiiker i n d e n K r i e g
h i n e i n z u z i e h e n« (Church ill) , das Reich von seinen
nordl ieh en Erzzufuhren ab zuschneiden und durch eine Lan dung in Skandinavien eine neue F ront gegen Deut schl and zu
er rich tcn, das war schon damals der deutsche n Fiihrung ni cht
unbekan nt geblieben.
So ging Deutsch land dar an , en tsprechende Gegenmass nah me n vorzubereiten. Sah Englan d Anfang Mårtz seine Int erventionspl åne im Norden du rch den finnisch-sowje tischen Friedensschluss in letzter Minute vereitelt, so wurde im obersten
Kri egsr at der Allii ert en vom 28. Mårtz entgiiltig der An griff
auf Skan din avien Ifir Anfan g April beschl ossen. J edes Missver ståndn is war damit au sgeschl ossen.
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MH der fur deut seh e F uhrung un d Genera lstab selbstverståndlich nu cht ernen Planung und Grundlichkeit wurde die Arhei t angepackt.
Auch in D ån emark hi ess es, den eng liseh en Pl an en einer
Besetzu ng z u v or z u k o m m e n. Sollte das norw egisehe Unlern ehmen gelin gen , so war es von en /sehe idender Bedeu/ung,
m6gtiehsl an einem Tage ganz Dånem ar/, in BesHz zu nehmen,
um Sund und Kat/ egat nebst der dåniseh en 1Vesl/rus/e un/ er
deu /sehe Konlrolle zu bringen und den Naehsehub naeh Norwegen tlir Marin e. Heer und Lut/watte zu gewåhrleis/en.
Die sch neIlste und unbedin gte Beberrsehung Jiitlands war
dab ei besonders wi ehti g, nu r so wa r es m åglich, den Schutz
der dånisehen W estkuste gegen eng lische Ubergriffe ubernehmen zu konnen und notwendige Flugbase gegen Norwegen und
den Osten Englands zu gewi nnen. Dariiher hin aus war es notwendig, alle H åfen und andere operativ taktiseh oder wirtsehaftli eh wichti gen Punkte der d åni seh en Inseln schneIl und
wirksarn zu besetzen.

DAS tJBERRASCHUNGSMOMENT
En/seheidensles Moment bei der Durehtuhrung des Planes
mu ss/e die Oberrosehung sein, die jeden bewaffneten Wiederstand aussi ehtslos machen und dam H Blutvergiessen in einem
dem deutseh en artverwandten Volke verhindern musste. Derm,
dass die dåni sehen Soldaten - ganz gleich gegen wen - zu
kåmpfen en tsch lossen waren, musste als sicher angenommen
werden - eine Vermutung, die dureh die tat såchli chen Ereignisse und du reh die Anssagen der dånisehen rnilitå rischen
Ftihrung, die hei der fiberraschenden Besetzung Kopenh agens
zwanzig lIlinulen na eh der Landung deutseher Truppen gefan gengenommen wurde voIlste Beståtigung fand .
Je uberrasehender der Sehlag /cam, um so l'lirzer mu ss/e der
Kam! sein. Jeder gewonnene Tag war aber zugleich ein en tseh eidener Sehritt vorw årts zum Siege in Norwegen. So erhi elten H eer, Marine und Luftwaffe ihre Aufgab en
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W åh rend am 9. April morgens 5,15 Uhr deuls cher Somm erzeil molorisi erle Kolonnen an ach t Stellen zwisch en Fl ensburg
und Tond em die Grenze iibers chritten, landele zu gleich er Zeit
von See Teil e in Kopenhagen, Gjedser, Korsør, Nyb org an der
Klein en-Belt-Bru cke bei Middel fart und dr an gen mil un geståmer Kraft in das l nnere des Landes ein . Panserzii ge wu rden
von Flensburg und Tondem vorgeschoben. Luftlandetruppen
kennten bereils am Morgen Aalb org nehmen; Seestreitkråfte
besetzten planmåssi g Hafen und Flugplalz Esbjerg.
Noch am Abend des 9. April ging im Hauptquartier von General Kaupisch die Meldung ein , dass deulsche Truppen Skagen, die niirdlichsle Spilze Dånemarks. erre ich t håtten,
D n e m a r k n a c h e i n e m T a g e f e s l i n d e u ls c h e r H a n d I Der deut sche Plan war dank griindIichsler
Vorb ereilung der F iihrung, dem enlschlossenen und kuhnen
Vorgehen der Truppen, die jeden Wi edersland im Keim er stickten. und dan k der E insicht der dån isehen Koni gs, der
den aussichlslosen \Vi edersl and aufgab, r e s II o s g e ~ u n gen.
Dem Soldalen, der die Slunden h iichsl er Anspannun g m ilerIeble, die au f Zickzackkurs gegen einen un sichtbaren F eind
gegen Nacht und Minen fuh r ten, der - alle Nerven an gespannt - die ersle Begegnung mil dåni sehen Waffen - den
miichtigen Kii stenbatterien - erlebte, der im Morgengrunen an
das Land sprang oder hinler der Grenze auf kampfbereite in
ihr en SI ellung en versch anzte dånisch e Truppen traf, dem
un gesIiirte Gang Iriedllchen Leben s arn Abend des ers ten Tages wie ein 'Vunder erschei nen,
Aber es war kein dem deutschen Soldal en in den Sch oss gefallenes \Vunder. Hinl er der Besetzung Dån emarks slehl eine
Leistung. die nur einer bis ins lelzle verschworen en Gemeinschaft von Offizi er und Mann miiglich sein konnIe. Aus dieser
Kampfgem ein schaft wuch sen Mul, Kiihnheil und Verw egen h eil, die zusammen m il Verschwiegenh eil und Pråzision die
Durchfiihrung gelingen liessen. Der deut sch e Generalslabsoffiå
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zier abe r h at in kiirzester F rist in h arter Tag- und Nachtar hei t
die Voraussetzungen und Grundlagen zu diesera Gelingen gesehaffen.
Die In fanteristen, die eines Tages die P lanken eines Seh iffes betrat en. wuss te nicht, wohin es mit ihnen Iah ren wiirde,
und selht die Ottiziere erfuh ren ihre Auf gabe erst wenige
Stunden vor der Landung. w åhrend die Truppen, die sieh in
Schle swi g-Holstem versammelten , noeh aID Morgen des 9. April
nicht wussten, dass sie eine Stunde spåter sehon auf dån ischern
Boden st ehen wurden.
Niernan d zweifelle, d a s s d i e d u n i s c h e n T r u p p e n
t a p f e r g e k ID P f t und damit die Besetzung Dån emarks um
Tage oerz åqer! hallen. Diese l'er:6gerun g aber halle das Unlernehmen Norwegen beeinlrachl igt, wenn nicl1l gefahrdet.
Es spr ieht filr die rnens chli che Grosse des dåni seh en Kon igs
wenn er am ers ten Tage der Besetzung sei nes Landes als Soldat
zu Soldat dem Befehlshaber der deutsch en Truppen in Dånemark seine Bewunderung auss praeh ffir die milit iiriseh e Leistung, ein Land wie Dån emark an einem Tage und an so viele
Stell en ru gleiche r Zeit ru bese lzen. Gleichzeilig ein Beweis
tnehr, wie die G e h e i m h a It u n g des deulschen Planes gelungen war.
Bei dieser Gelegenhelt und spå ter wiederholt spraeh der då niseheu Koni g bewundernd von der Disziplin der deut schen
Soldaten. Fiir den deutsehen Soldaten war das korrekt e diszi plinierte Verh all en und die Ritl erli ehk eit dem dåni sehen Solda ten gegenube r kein anexerzier ter Drill, sonder n selbstver ståndliche Haltung.
å

SOLDATEN BRECHEN DAS EIS
Die deutschen Truppen bewi esen dureh Massna hmen der
Fiihrung zur Sieh erung des Friedens in Dånemark un d Rettun g der dånis ehe n \Virtsehafl sowie in hu nd ert kleinen Dingen des allliigliehe n Lebens, dass das W ort deut scher Soldalen
»W ir kommen als F reun de« kein e Phrase bedent ete. Als Solda-
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len des Fiihrers suchten sie bewu ssl das Verslan dnis des blulsnah en dani sehen Volkes.
Mil natlonaler Wurde, die der Soldat erkennt, ertrug die
dån ische Bevolkerung die notwen dig gewordene Besctzun g und
war angesic hls der so selbstverst åndli ch ans Hindigen Haltung
der deulsch en Truppen schliesslich froh dariib er, dass deutsch e
Soldaten den En glåndem zuvorgekomm en waren, denn wie
En gl ånd er sich in underen Lånderri ben ehrn en , wussten sie aus
dem Jahre 1807 als Kopenhagen von brilisehen Pi raten mi llen
im F rieden in Brand geschossen und di e dåni sche Fl otte gera ub t wurde.
Aus deutscher Disziplin und dani seh en Ver trauen und Ver slandnis fiir die m llitårischen und politisehen Nolwendi gkeil en
des Kri eges lieginnt seho n nach Jahren deutsch-dån ischer
Missverståndnissc dass Verslehe n zu erwachsen, da s fiir die
Zukunfl un erl åsslich isl.
Kr iegsberichler Hein z Thiel.

Anm.: Visse Fremhævelse r af Tekste n er foretaget af Forfatteren.

