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Forsoarsmin isteren.

I An ledning af de forsk ellige Forespørgsler, der fra Grupper inden for Det konservative Folkeparti og Partiet Venstre er rett et til Forsvarsministeren, og herfra videresendt bl. a. til Soværnskommandoen, anga aende det militæ re Beredskab og Forholdsregler, der var eller blev trufne um idd elbart
forud for Begivenhederne den 9. f. )1. , har jeg den Ære herved at frem sætte efterstaaende Bemærkninger
og Betragtninger, der formentlig vil 1..u nne bidrage t il at klargøre Søværnskommandoens Standpunkt
under de forhaande nværende Omst ændi gheder, og de Syn spunkter, der herfra blev anlagt. ) Ied Hensyn
til Begive nhedern es Rækkefølge og de Forholdsordrer, der var eller bl", ud st edte, henviser jeg til den
særlige In dber et ning, der er uda rbe jdet i Søværnskomm andoen.
Indled ningsvi s skal jeg bemærke, at jeg for mere end IO Aar til bage har haft Anledning til ved
adskillige Lejli gheder, saavel skriftligt som mu ndtligt at fremh æve, at skulde Tyskland pa a ny gaa ind
for en R ust ningspolit ik i stor Stil, maatte man holde sig for øje, at vi i saa Fald vender ti lbage t il en
Situation , der i mangt og meget vilde blive analog med Perioden fra før Verdenskrigen.
Kogle Aar senere, i 1933, har jeg i en Indberetning af 17. Xovember ti l St ats- og Forsvarsmin ist eren, bl. a. fremsat folgend e Bemærkni ng:
..Vilde Tyskland endelig t vinge Danmark efte r sin Vilje, forekom en Fl aadedemonst rati on eller et Luftangreb mod København mig langt mere nærliggende og forbundet med langt mindre
H azardmoment , end Overforelse af Hæ rstyrker i betydeligt Ant al : ' ,
samt slut te lig:

\

..at der i al Almindelighed maatte regnes med, at Dan mark laa saa afgj ort under tysk
Interessesfære, at det paa Forhaand maatte synes umuligt for et La nd med Danmarks Befolkningstal, Hjælpekilder og geografis ke Beliggenhed at kunne imodegaa med Uds igt t il Held et isoleret
Angreb fra vor sydlige :;'abo: '
Det ligger i Sagen s Xat ur, at disse Synspunkter kun yderligere fik Bekræftelse gennem den
mægtige krigsmæssige Udvik ling, der i de følgende Aar foregik i Tyskland , og da ganske særl igt paa
Luft vaabnets Omr aade.
Med Hen blik paa den st ore Betydning, et godt og nabovenligt Forhold til Tyskland under F redsforhold og na t urligvis ganske særligt under Krigsforhold har for Danmark, har jeg gennem Aarene
arbejdet herfor for de 2 )I ari ners Vedkommende, ogsaa under Hensyntagen t il den store Værdi, de r
maatte tillægges den tys ke Krigsmarines Indstilling Dy er for Danmark, og tilli ge fordi det var min Overbevisning, at et neutralt Danmark var i Tysklands velforstaaede Inte resse, naar vi randede over de
fornodne militær e )lidler og havde Evne og Vilje t il loyalt og ærligt at gennemføre vort Lands Xeutralitetsforpligtelser. - ) Ied Storadmiral Raed er har jeg gennem de senere Aar haft en ikke ringe
Kontakt , og jeg har modt aget mange Beviser pan, hvor tilfreds og taknemmelig man fra tysk Side
var over det venskabe lige og kammeratlige Sa marbejde, der fand t Sted fra den da nske ) Iarines Side.
Ogsaa den )lodt age!se, der er blevet tyske Flaa deenheder t il Del under deres ret hyppige Besøg i Kobenham og i P rovinshavnene, har fra den tyske )Iarineledelses Chef givet F ora nledning t il særdeles anerkendende Udtalelser.

~

Da jeg i April ) Iaaned for et Aar siden var blandt de uden landske Gæster i Berlin t il F ørerens
50 Aars Fødselsdag, var Storadmiral Raeder da ogsaa ga nske særlig hjertelig over for mig og gentog
ved flere Lejligheder, hvor ove rordentlig glad hele den tyske )I arine var for den danske )Iarines venskabelige og ka mmera tlige Holdning. - E fter den Frokost, som Storadmiral en holdt for samt lige ude nlandske mari ti me Gæste r, og hvor jeg havde han s Frue t il Bords, havde jeg en længere Samtale med
ham, hvorunder han gav mig Underretning om, at han var bemyndiget fra Føreren til ove r for mig at
udtale , at Tyskland ikke under nogen Omstænd ighed havde ti l Hensigt at kræ nke Dan marks Xeut ra litet, en Udtalelse jeg senere fik bekræ ft et , da Føreren bl. a. mod tog Generalløjtnant Wit h og mig ved
Receptionen paa hans Fødselsdag i Rigskancelliet.
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Efter Storadmiralens Henstilli ng havde jeg en Kon ference med Chefen for Operation saftlelingen
i Marineoverkommnn doen , nuværende Kontreadmiral F ricke, der klart og koncist fremhævede , at Forholdet mellem vore to Lande naturligvis ikke alene kunde være følelsesmæssigt betonet, men fra Tysklands Side selvsagt i første Linie maatte bedømmes og vurderes ud fra strategiske, militære og "wirtschaftliche" H ensyn. Det kunde formentlig ikk e forb av se, at saaledes maatte man se paa det fra t ysk
Side. Der var imidlertid, fortsat te han, ingen som helst Tvivl
at alle tre Hensyn sa a ab solut talte
for, at Tysk land udelukkende var interesseret i et neutralt Danmark. Eng elske Landsætningsekspediti oner og større engelske maritim e Ekspeditioner t il danske Farv ande eller ti l Østersoen regnede man
overhovedet ikke med i Tyskland under en event uel Krig.
Samme Aften hav de jeg efter ) liddag hos den tyske Udenrigsminister paany en Sa mt ale med
Sto radmi rulen , der allerede havde faaet et Referat af Konferencen og de fremsatte Udta lelser fra Kontreadmira l Fri ckes Side , som han fuldt ud var indforsran et med.
Indberetningen fra mit Ophold i Berlin medfølger (Bilag I).
Endvidere vedlægges Uddrag af en Indberetn ing af 26. ) Iaj ImS9 fra en af mine JledarlJejdere
i Søværnskommand oen, Komm andørkaptajn I' ontoppidan, der gennem adskillige AaI' har varetaget
Forbindelsestjenesten med de udenla ndske Marineattachå er.
Uddraget af Indheretningen (Bilag 2) omh an dler Ii eferat af en Samtale med tysk ) larineatt aehe,
Kontreadmiral Ste ffan, hvorved den t ysk e ) Iarineledelses Indstilling over for Da nmark yderligere
understreges.
Af Interesse kan det formentlig tillige være at nævne, at Kontreadmiral Steffan for et Par Aar
siden, da man fra tysk Side var stærkt interesseret i den fri Pa ssage for krigsførende )'Jagters Luftfartøj er gennem Sund og Bælt er, udtrykkelig fremh ævede, at det var en bydende Nødvendighed, at
Passagefriheden allerede var fastslaae t under Fredsforhold, da Tyskland saa afgjort ikk e ønskede ojehlikkelig at vær e nød saget til at hegaa Neutralitets bru d over for Sverige og Danmark ved Udbrud af
en Krig for ikke at begaa samme Dumhed igen som over for Belgien i 1914.
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Ved Krigens Ud brud stod det mig ganske klart - i Overensstemmelse med de Synspunkter,
jeg havde med H ensyn t il vort Lands militær -geogr afiske Beliggenhed og militære Afhængighed af
Tys klan d samt dettes I nteresse i et neutralt Danmark - at man fra dansk Side af yderste Evne maa tte
{ bestræbe sig for at gennemføre en saa effektiv Bevogtningstjeneste i dansk territorialt Farvand , som
Forholdene till od, og med de )Iidler. hvorover Søværne t raadede. )I ed H enhlik herpaa blev Bevogtningssk..i be og Fartøjer stationerede i de forskellige Kyst- og Farvands-Afsnit, hvor deres Tilstedeværelse
maatte skønnes mest paakrævet , medens en særlig Eskadre fik Hovedstation i Aarhushugte n. som det
bedst egnede og mest centrale Ornraade , beregnet paa i givet Fald og saa vidt muligt rettidi gt at kunne
sættes ind, saafremt Neutralitetskrænkelser af mere alvorlig Art skulde finde Sted paa vort. Soterritorium. En effektiv Imodegaaelse heraf maatte synes ikke alene at være en umiddelbar Konsekvens
af vor Neutralitetspolitik, men ogsaa paakrævet gennem de Udtalel ser, der Gang paa Gang er fremkommet fra tysk officiøs Side om de neutrales Pligt til at kunne værne deres Omraade mod Neut ralitetskr ænke lser. Xaar Aarh usbu gten blev valgt til Stati onering af den omh andlede Flaadestyrk e, var det
ogsaa for herigennem at ac centuere, at vort Xeutralitets beredskab ikke havde nogen Brod mod
Tys kland.
Da Farvandet omkring Hovedstaden under Hensyn til samtlige Forhold, der kom i Betragtning,
maatte anses for lidet udsat for tilsigtede Neut rali tet skrænkelser, blev Bevogtningen her inds krænket
saa meget, som det form entes tilraadeligt, alt med Henblik paa at faa etableret et saa effektivt Tilsyn
som gørligt i de mest udsatte Farvandsafsnit. Det bemærke s, at efter de ret omfatten-le ) Iineudlægninger fra vor Side i Store- Bælts og Lille-B ælts sydlige Del for at hindre neutra litetsstridig Passage
af neddykkede Undervandsbaade paa de derværende danske Søterritorier, blev Kraven e til Bevogtn ingsskibe ved Spærringerne i meget betydelig Grad skærpede, hvad der medførte , at ogsaa Bevogt ningsstyr ken ved København yderligere maatte indskrænkes. 1 denne Forbindelse skal jeg minde om, at
Formaalet med Udlægningen af Kabelminespærringer ved Adgangen til København og det sydlige ] udløb til Drogden ikke var og ikke kunde være af kr igsnuessig Art, men at Hensigte n dermed nærmest var
at markere Farvandet i Hovedstadens umiddelbare Nærh ed som spærret Ornraade, sue ledes at Passagen gennem Drogden kunde kontrolleres. I begge Spærringer var der eta bleret afmærkede Gennemsejlingsaabninger, og Lodstvang var paabudt for at hindre Ulykker, der kunde opst aa ved, at Skibe og
Fartøjer f. Eks. i usigtbart og taaget Vejr fejlagtigt kom ind paa de minespærrede Felter . - Paa
H ovedfort erne ved København var der udlagt Sikkerhed shesætn inger , men ikke Kri gsbesætninger.
Det havde ikke været uforeneligt med vor Højhedsret at spærre Passagen for Skibe og F artøjer
i Bælterne og i hvert Fald kun tillade en saadan under fornøden Kontrol fra vor Side, men det maa
i saa Fald erindres, at Danmark derved allerede ved Krigens Ud bru d vilde have st illet sig i .\ lodsæt ningsfor hold t il vor sydlige Nabo med alle deraf flyde nde Kon sekvenser . l de gælde nde Neutralitetsbestemmelser m. m. var der da heller ikke taget Forbehold mod krigsførende Skibes og Luftfartøjers almindelige Passage af dansk territorialt Farvand, der maa tte henregnes under Kate gorien af Gennemsejlingsfarvande.
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Efter min Opfattelse maatte det netop være Danmarks Opgave at søge at undgaa, at der kunde
opstaa et saadant jlodsætningsforhold , der formentl ig som en Art Xed værgefora nst alt ning omgaaend e
kun de have medført en Besættelsesak t ion fra tys k Side imod os, som det efter min Opfattelse var en
uloselig Opga ve for os at forhindre, Derfor sogte man efter bedste Evne at genn emfore de n almindelige
Neutralitets politik, de r bl, a, forud satte den frie Passage af vore Trafikv eje. og det er min Overbevisning,
at naar det lykkedes for 0 5 gennem de godt 'j 31aaneder af Krigen at undgas tysk Besættelse, har
Soværnets 'i saa mange Henseender enerverende og farefulde, men dygtige og samvittighedsfulde Udførelse af paalagte H verv en væsentlig Andel heri.

Allerede fra Begyndelsen af April havde Sovæmskomman doen Efterretninger, der gik ud paa ,
at der mellem wincmiinde og Stetti n "ar koncentreret Transportskibe og fladbundede Fartojer, og
nogle jleddelelser tog Sigte paa, at Koncentrat ionen skulde være rett et mod Da nma rk, Troppestyrkerne, der skulde være samlet i nærliggende Omraaeler opga,",s ved en enkel t Lejlighed til op mod \
400 000 Man d. I de nærmest følgende Dage fremkom der Rygte r om, at Tyskla nd forberedte Angreb
paa Holland , Belgien, Sverige, Xorge og Danmark; for vort \' edkommende skulde Formaalet være
Etablering af en Undervandsbaads-Basis paa J yllands Vestkyst eller en Luftbasis i det nordlige J ylland ,
At Tysklan d med dette Formaal {pr øje skulde foretage et Angreb paa Danmark maat te paa Forh aand
anses for ganske usandsynligt bl. a, allerede paa Grund af den danske Vest kyst s hele særlige Kar ak ter,
Efterret ningerne fra saa vel Sverige som fra Berli n gav den 6, April Udt ryk for en Afspændin g
i Situationen.
'"
I Forholdet over for den tyske )Iarine syntes der ikke at være noget som helst foruroligende;
med den herværende tyske jlarin eatt aehe og paa denn es Foranl edning va r der Droft elser og Aft aler
om 3Iinerydningsforanstaltninger i Omraadernc omkring de tyske og danske Spærringer i Bælter og
Sunde. Gennem jlurineat taeheen kom der den 5. April skriftlig j leddelelse om, at den tyske Overkomma ndo ingen Indsigelse havde at gore mod den af os ønsked e jlaterielleveranee af Skibsbygningsmat erialer til 2 jlinefartoj er, 4 Torpedobaade, I Inspektionsskib , IUndervandsbaud, 3 Mot ort orp edobaade og I Fyrinspektionsskib. et Resultat , der fra min Side opfattedes som et sIaaende Bevis paa den
tyske Krigsmarines venskabelige og velvillige Indstilling over for den danske Marine, naar Hensyn toges
t il Tysklands egne Fornodenheder paa det omha ndlede Ornraade. - Naar dette nævne s her, er det for
at vise, at Forholdet mellem de to jluriner lige t il det sidste va r i enhver Henseende venskabeligt og
korrekt. uden Uoverenss temmelser af nogen Art.
Da der Jl andag den 8, April KL 8 kom Radioudsendelse fra E nglund om Jlineudlægning paa
teder Xord for Bergen, kunde der ikke herske nogen Tvivl OlU . at Situationen var yderst alvo rlig,
H erpaa tydede ogsaa en Jl eddelelse fra Østre Flak Fyrs kib om, at der hen paa Sondag Xat va r passere t
en større Flaade af Trawlere og )Iotorbaade med nordgaaende Kurs i Kattegat, ligesom Slagskibet
"Gneisenau" sammen med 2 Krydsere og 3 Torped obaade om jlorgenen stod Xordpaa gennem tore-Bælt.
Op ad Formiddagen passerede yderligere en Del armerede Trawlere gennem Bælterne og nordpaa i
Katt egat. Ved de Forhandlinger , der i Sagens Anledning fandt Sted hos Forsvarsministeren blev det
bestemt, at Alarmt ilst a nd skulde indtræde for Hæren, og at Besætning genindkaldtes til Artilleriskibet
" Xiels JlIeL For øvæmets Vedkommende opretholdtes Sikringstjeneste L Bestemmelserne for denne
omhandles i den særlige Redegørelse fra Søværnskommandoen. Andre særlige Foranstaltninger blev
ikke truffet bL a, for at undgaa Uro og Xervosit et i Befolkningen. For mit eget Yedk ommende anlagde
jeg det køn , at de mange Elaadeenheder. der "ar observeret i danske Farvande siden Søndag Nat ,
enten maatte være destineret t il Xcrge eller mu ligen skulde udgøre en Forpost kæde i Skagerak og det.
nordlige Kattegat for at hindre engelske Fremstød i Form af )lineudlægninger m. m. Denne Fonnodning
støttedes af det relativt store Antal )linerydningsfartojer, der var iagttaget. Den engelske Marmeattache var hos Kommandørkapt ajn Pont oppida n ved II-Tiden, vist nærmest for at soge yderligere
Info rmation om de tyske Flaad ebevægelser i Kat tegat , som han havde nøje Kendskab til, men fra hans
"ide faldt der ingen Bemærkning om, at Danmark muligen kunde være truet. Jeg foranledigede, at der
blev sendt Bud efter den herværende tyske Jl arineat t aehe, der ved 12-Tiden havde en Samtale med
Chefen for Ma rinesta beu, Kontreadmiral Ha rnmerich, men Jlar ineat t aeheen erklærede , at han ikke
engang vidste saa meget om Skibspassageresne som vi selv, og at han var uden Underretning herom
fra Betlin .
Om E ftermiddagen medde ltes det mig, at 2 tyske Tra nsport skibe va r sænkede ved Torpedoer
Ost for Kristi anssand. - Ogsaa her af drog jeg den Slut ning, at Tyskland muligen hav de til H ensigt
at sætte sig fast i een af de sydnorske Fjorde eller Havne, som det muligen kunde have visse Betingelser for at besæt te effekt ivt samtidig med, at Forbindelsen med Hjemlandet ku nde opretholdes over
Søen. )len selv med denne Eventualitet for Øje, mente jeg ikke der kunde være nogen saglig Begrundelse for Angreb paa Da nmark, Fordelene for Tysklan d ved en Besættelse af Danmar k maatte paa
Forhaand synes yderst tvivlsom, Et neutralt Danmark maatte naturligt kunne virke som en Stodpude
for Tyskland, der herved kunde undgaa hensynsløs Mineudlægning i Passagefarvandene ID . m. og andre
for Tyskland betydningsfulde H indringer for den frie Gennemfart i dansk Farvand ,
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Hert il kom, at hele vor ludstilling og Holdning over for Tyskland var af den Karakter, at man
paa Forhaaud ikke burde kunne regne med Voldførelse mod et Land , hvis hele Neutralitetspoliti k i den
forløbne Del af Krigen havde "æret saa dadelfri som vort Lands,
Selvom man, og sikkert med Rette, vil mene, at de stedfundn e Tildragelser i Xorge, ikke har
dannet nogen rimelig Baggrund for de ty ske omfattende og pludselige Operat ioner mod dette Land,
foretaget uden noget som helst Varsel, ma a man dog indrømme, at der i hvert Fald har foreligget et
P aaskud t il at sætte dem i Værk. Men for Dan marks Ved kommende skulde det synes nmuligt at fremskaffe nogen som helst Begrundelse for den skete Aktion. At denne skal kunne motiveres ved Frygten
for et engelsk Overfald paa Danmark, maa kendetegnes som ganske absurd. -

Fra mine Samta ler med

Ad miral Sir Charles )[ aduen i 1928 og med Admiral Lord Chatfield i 1936, begge 1ste Sølord i det
engelske Admiralitet , samt endvidere med 2 betydende engelske Admiraler, der har aflagt mig Besøg
i afvigte Sommer, havde jeg da ogsaa det aldeles bestemte Indtr yk, at engelske Operationer i danske
Farvande var udelukket for saa vidt angaar Sostyrker af nogen Betydning.
Selv med den uhyre Alvor, der efterhaanden i Løbet af )[andag Eftermiddag og Aft en prægede
Situationen, maatte jeg mene, at det fremfor alt gjaldt om ikke at foretage uoverlagte Skridt herhjemme, der kunde mistydes i Tyskla nd og herfra benyt tes som Grund lag for Angrebshandling imod
os. - Selvom Ansvaret for eventuelle ekstraordinære Foranstaltninger selvfolgelig laa hos Regeringen,
maatte ogsaa jeg for Søværnets Yedkommende være mig mit Ansvar bevidst, saaledes at jeg ikke tilraadede Handlinger, der kunde faa de mest skæbnesvangre Følger for Landet .. J eg ansaa det derfor som
min Pligt ikke at give efter for en følelsesbetonet Stemning og dermed Ønsket. om et forstærket Krigsberedskab.
.
Som yderligere Begrundelse for mit Standpunkt skal jeg at ter paapege, at vort Lands militærgeografiske Beliggenhed og ganske isolerede Stilling er af den Karakt er, at det under ingen Omstændigheder kunde forventes , at vi med egne ).[idler skulde kunne modstaa et pludseligt- og overraskende
Angreb fra Tyskland.
Hen paa Aftenen observeredes "Gneisenau'; med Krydserne og Torpedobaadeue fra Skagen
Rev Fyrskib med vestgaaende Kurs og høj Fart; en Del af Minerydningsfart øjerne laa om Eftermiddagen
Nord for Læso. - )[ an kunde ikke heraf drage nogen Slut ning om, hvad der vilde ske, Indt il KJ. ca, 3
Tirsdag Morgen indtraf der ikke særlige Tildragelser, og om hvad der herefter passerede , vil den særlige
Indberet ning fra Søværnskommandoen indeholde saa fyldige Oplysninger, som det er muligt at t ilvejebringe. I denne Ind beret ning vil ogsaa blive omtalt de udrustede Enheders og Kystdefensionens Beredskab, de særlige Forhold, der gjorde sig gældende paa Grund af Issit uationen, specielt i Sundet og
Københavns Havn , Omskiftn ingen af Halvdelen af det indka ldte værnepligtige )[anuskab, Skibsmaterie llets P lacering etc . Omta le heraf udelades derfor i nærværen de In dberetn ing.
Det har berørt Søværnets Personel smerteligt og dyb t , at der ikke blev Lejlighed for det til
at øve en militær Indsats mod Angrebshandlingen over for Danmark, og der kan ikke være Tviv l om,
at en Stationering af det kampkraft ige udru stede )[ at eriel i Bælterne, Sundet og ti lgrænsende Far vande
ha vde haft alle Betingelser for Ydelse af virkningsfulde Præstationer. Men det siger sig selv, at med de
danske Passagefarvandes hele internat ionale Karakter med Passagefrihed for saavel Krigsskibe som
Handelsskibe og Luftfart øjer, var det paa Forhaand ikke gørligt at give Forholdsordre t il egne En heder
om Angrebshandlinger mod den tyske Krigsmagt , sanlænge der ikke forelaa Underretning om Krigstilstand eller Ultimatum, der var st illet.
~
Allerede af den ne Grund var Søværnet afskaaret fra at gribe ind og kunde knn have gjort det
~ som Forsvar mod direkt e Angreb. Noget saadant fandt imidlertid ikke Sted fra tysk Side.
Men selvom det for Søværnet har været vemodigt, at det i en skæbnesvanger Stund for vort
Land ikke kom t il at øve en Indsats, maa man holde sig for ø je, at en saada n, hvor initiat ivrig og kraftig
den end havde kunnet forme sig, ikke ha vde Betingelser for at kunne hindre Besæt telsen.
Naar man fra forskellig Side herhjemme synes at staa uforetaaende over for den Kendsgerning,
at Overrumplingen paa Øerne lod sig gennemføre uden )[ odst and fra vor Side, maa dette ses i Relation
t il den Holdning, man fra dansk Side ansaa det for ret test at indtage og under Hensyn ti l de Konsekvenser, ekst raordinære Skr idt herfra kunde ha ve foran lediget. ) len der er Anledning ti l at betone
og understrege, at de foretagne Landsætnin ger va r uden nogen reel Betydning for Aktionens Udfald,
idet den egentlige Trusel over for Dan mark var de tilstedeværende tyske Luftst ridskræfter, om hvilke
det ti lmed maatte forventes, at de i stedse st igende Antal og med ganske kort Tidsfrist kunde sættes
ind, ikke alene over for Hovedst aden, men over det samt lige danske Landomrande med heraf følgende
uoverskuelige Konsekvenser.
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Kærværende Redegørelse kan jeg sammenfatte i følgende Hovedpunkter:
l. Vort Land laa i den givne Sit uati on helt og holdent under tysk ~Iagtsfære .

2. Neutraliterspolitikken var det fra alle Sider herhjemme anerke ndte Maal for Landets Udenrigspolitik.

:3. I den forløbne Tid af Krigen er det lykkedes at gennemføre vort Lands Neutralite tspolit ik
uden berettigede Indvendinger fra de krigsforende Parter. For Søværnets Vedkommende har dett e
krævet en Fordeling af Enhederne over hele det udstrakte danske Søterritorium og umuliggjort en Koncentration, f. Eks. ved Hovedstaden.
4. Forholdet ti l den tyske Krigsmarine var i enhver Henseende korrekt og nabove nligt. Efter
hele dens Indstilling, de faldne Udtalelser og givne Forsikringer har jeg ikke troet paa tysk Angreb
paa Danmark. Heller ikke sagligt set har jeg anset dette for begrundet , bl. a. under Hensyn til, at et
neutralt Danmark maatte anses for at være i Tysklands velforstaaede Interesse.
5. De danske Stræder og Farva ndes særlige Karakter som frie Passage farvande hindrer ret t idig Imotlegaaelse fra Søværnets Side af overraskende tysk Angreb, medmind re der gennem Koncent ration af Styrker i de pa ugælde nde Cennemsejlingsfarvande og Kontrol med Passagen paa F orhaaud
etableres et ) Iodsæt ningsforh old til Tyskland , der i saa Fald ku nde benytte dette som Grundlag for
Angreb paa os.
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6. Den tyske Trusel va r Luft vaabnet. Landsætningen af Tr opper paa de forskellige Steder
var uden reel Betydning.
~

Selv ·om der forud for Overrumplingen var truffet ekstraord inære Foranstaltninger, havde disse
ik ke med de )I idler, der var t il Raadighed, været i Stand til at ændre R esult at et af Angrebet.

Rechniteer.

CHEFEN FOR SOVÆHNSKOMMAXDOEN

Bila~

1.

J/arin emin isteriet, den 2·• . April 1939.

Til

Forsonrstuin isteren ,
H er ved har jeg den Ære at afgiv e følgende samme ntrængte Beret ning om mit Besøg i Berli n
i Anledning af F ørerens og R igskan slerens 50 Aars F ødselsdag. Paa F orhaand skal jeg bemærk e, at jeg
i min Beretning i alt væsentli gt ku n har medtaget , hvad jeg forn em melig har skønnet at kunne være
af Interesse for Regeringen at blive bekendt med under de forhaandenværende ur olige politis ke Forhold,
medens jeg ikke har anset det for at være af Betydning at omta le nær mere selve Tr oppepar aden og
Festli ghederne ogsaa af den Gru nd , at herhe nhørende Oplysnin ger vel i det st ore og hele maa for udsættes
bekendt genn em Referat er i Pressen.
Sa mmen med Chefen for Generalkommandoen, Generalløjtnan t With afrejste jeg herfra med
Aft ent oget Tirsdag de n 18. ds, med Ankomst Onsda g )Iorgen Kl. ca . 71 5 t il Berlin, hvo r der paa Banegaa rclen var modt Rep ræsentanter for St at , Parti og Vær nemagt en samt fra de n danske Legat ion for
at byde os velkommen. For mit Vedkommende var Kap itå nleut nant i F laadeu Reichmann at tacheret
mig. Foran H ot el " AdIon" , hvor vi boede som Rigeregeringens Gæster, va r sa nvel ved Anko mste n som
ved Afrejsen opstillet et Æreskompagni med Fa ne og Musik. - Paa "Ad Ion" Himlede det med S.S.-Folk,
form entl ig som Beskyttelsesvagt for de man ge udenl andske Gæster. Det næv nte s, at samtlige Lande
i Verden var re præsente rede med Und t agelse a f Fra nkri g og Polen.
Særlig Opmærksomh ed var Gæster ne fra Italien, Spanien, Slovakiet , J apa n og Ungarn Genstand
for ; særlig paafalde nde var dette under Teaterforestillingen i det tyske Operah us med paafølgende Souper
i H otel "Adion" samt R igssportsfererens Frokost og ved Ri gsnd enrigsministe ren s ) licldag: for Gæsterne
i Hot el "Kaiserhof"' Fredag Aft en.
ålen iøvrigt blev vi og ikke mindst fra de ledende Myndigheders Side modtaget og behandlet
med ove rordent lig udsogt Velvilje og Elskvær dighed .

Eft er Ankomsten Onsdag ål ergen havde jeg i Løbet af Formidda gen Lejlighed til at aflægge
Besøg hos Ka mmerh erre Zahle. Som formentlig værende af I nt eresse for Hr. Forsvarsministeren forespurgte jeg K ammerh erren, hvorledes ma n eft er hans Opfattelse vilde reage re fra tysk Side , aaafremt
man hos os foret og ekstraordinær Indkaldelse af tidligere Aargange af ålandskab. Hert il svarede han,
at med den Ment alit et , der raadede i Tyskland for )lilit ær væsenet s Vedk ommende, vilde et saadant
Skridt næppe vække st ørre Opmærksomhed , vilde niaaske ogsaa blive a nset for ret nat urligt , saafremt
de
t havd e neutralit etsbevarende Karakter, der mul igen ogsaa kunde opfatt es som værende rettet mod
(
Vestmagt ern e.
Dog maatte han mene, at det for Jyllands Vedkommende ikk e burde ske for sydligt , men f. Eks.
omkring Viborg : i en senere Samtale Torsd ag Aft en mente han dog, at det muligen burde være omkring
eller Kord for Limfjorden, for ikk e at vække unødig Uro og Opmærksomhed, na vnlig da man i Tyskland
var særdeles a nerkendende og tilfreds med Holdningen i Danmark i ) lodsætning t il a ndre af Grænselande ne. - Kammerherre Zahle udtalte iovrigt, at det va r hans personlig e Opfattelse, at ingen i Tyskland
unskede Krigen , og at Best ræbelserne fornemmelig gik ud paa at søge foreliggende Stridspunkter ordnede
ad fred elig Yej, her unde r ogsaa Spørgsmaal ene med Polen. - Den almindelige ålening i Tyskland var,
at en ny Krig kun kn nde blive til Ulykke for alle Parter og afg jort ikke til Glæde for nogen.

E fter Besøget i den dansk e Legat ion var jeg t il Frok ost. hos Oberbefehlh aber der Kriegsmarine,
Storadm ira l R aeder og Frue, sammen med de øvrige maritime Gæst er samt nogle højere tyske Søofficere r.
Sto radmirale n holdt under Frokost en en Velkomsttale t il Gæstern e med en Omt ale af den tyske Værn emagt og specielt den tyske Krigsmarine. H an nævnte Tysklands hele fred elige Indst illing ove r for Verden
og hvorledes man kun ønskede at leve i Fred og Forst aaelse med alle Nati oner, men idet han paa den
anden Side nævnte an dre Nat ioners aggressive H ensigt er over for Tyskland , udtalt e han . at ma n maatte
være klar over, at man i enhver Henseende var fuldt ud beredt til I modeganelse hera f, og ha n gik ud fra ,
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at Gæstern e under deres Ophold i Tyskland vilde faa Indtrykket heraf. Han sluttede med en Skaal
for La ndenes Statsoverhoveder og de fremmede Landes Krigsmariner. P aa Forhaancl havde jeg fra den
mig attacherede Soofficer faae t ) Ieddelelse oni. at Storad miralen vilde udb ringe Skaaler for de fr emmed e
St at soverh oveder , idet jeg samtid ig, som den rj enst ældst e t ilstedevære nde og som havende Fru Raed er
til Bords, an modedes om at ville besva re Talen med en . kaa l for Føreren og Rigsknnsleren . Dette gjorde
jeg umi ddelbart efter at toradmiralen havde slut tet , og fik herved Lejlig hed til at t akke for den
Elskværdighed og Velvi lje, der særlig fra hans Side var vist den danske ~ Iarine og dennes Repræsentanter
under tj enstlige Besøg i Tyskl and . - Efter F rok ost en kom Storadmiralen st ra ks hen til mig. udtalte
sin store Glæde ove r at have fuaet Lejlighed til personlig at gøre mit Bekendtska b, o mta lte de nuværende
urolige udenrigsp oliti ske Forhold med den fra England og Amerika udgaaede Ophidselseskampagne
mod Tyskland og bemærkede hvor glad man havd e været over at se den værdige og rolige Holdn ing,
man havde indtaget i Danmark i ålodsæt ning til andre af Græn selandene. hvor man fuldkomment syntes
at have t abt H ovedet.
F or Danmarks Vedkommende, lultalte han. onsk er "i her i Tyskland kun det bedst. mulige
nabovenlige Forhold, og jeg er bemyndiget fra Foreren. med hvem jeg ved saa mange Lejligheder har
droftet Danmarks Forhold . til over for Dem at udtale. at Tyskland kun betragter Dan mark med den
største Velvilje og ikke under nogen Omstændighed nærer nogen Tanke eller noget som helst Onske
om at krænke Danmarks Neutralitet. Dette beder jeg Dem være fuldt og fast overbevi st om.
Der faldt endelig en Bemæ rkning om . at Tyskla nd havde endelose ålængder af )lasJd ng" 'ærer
og ~Iaslinskyts ; jeg kan ikke genkalde i min Erindring. pa a hvilken Fora nledning denne Udtalelse faldt ,
men jeg tror det var som et Svar paa en Bemærk..ming fra min Side om, at det selvsagt ikke kunde undgsas , at der i visse Befolk-ningslag i Danmark kunde mærkes nogen Xervøsit et under den forhaandenværende politiske Spænding.
Inden Frokostens Afslutning henvendte Chefen for Operationsafdelingen i Krigsmarinens Overkommando, K apit ån zur See Frigge sig til mig og anmodede om en Samtale. Da jeg' spurgte om. hvad
det skulde dreje sig om. svarede han. at han gerne "ilde have Lejlighed til at fremkomme med nogle
Kommentarer til de nordiske ~eutralitet sregler. Denne For ha nd ling berammedes til Fredag Formiddag
Kl . 9 paa Hot el " Adion" .
Om Eftermiddagen var der K ra nse ned læggelse ved Æresmindesmærket. og om Aftenen ved
IO-Tiden F akkelt og af S.A.-)Iændene til Ære for Føreren.

Om Troppeparaden paa Fødselsdagen er tier - som foran nævnt - næppe Anledning til særlige
Bemærkninger; kun skal jeg anføre. at man fik Indtrykket af et overordentlig hojt og effektivt Beredskab paa alt motoriseret ~Iateriels Ornraade, De forskellige Trop pe- og Vaa bennfdelinger gj ord e et s undt ,
tilfreds og særd eles "Ol indøvet og disciplineret Indtryk.
Saavel Forberedelser som Udførelse var mønsterværdig.
Efter den ret langvarige Parade var der Frokost paa ,..\dloo" og hen paa Eftermiddagen )10<1tageise hos Føreren i den nye Higskancelli-Bygning. Efter at Gæsterne af de respektive )Iissionschefer
var forestillede for Føreren og Rigsknnsleren . blev der serveret The i de tilstødende Lokaler til selve
Modtagelsesgalleriet. Her havde jeg Lejlighed t il at blive forestillet hl. a. for Rigaminist er Gobbel s,
der udtalte sig overordentlig anerkendende om den danske Presses Holdning under Krisen, og at man
i Danmark kunde være forvi set om, at man i meget hoj Grad værdsatte dette i Tyskland. l )Iodsætning
til flere andre af de neutrale Stater havde det for Tyskland været en Glæde at iagttage det rolige, værdige
og upartiske Standpunkt , den danske Presse havde ind ta get , ikke mindst i Betragtning af, at Regeringerne l de demokratiske Lande ikke havde nogen direkte Indflydelse paa Pressens Bedømmelse og Vurdering af F orholdene. - - Henimod Slutningen af Modt agelsen meddelte Protokolchefen i Auswårt iges
Amt , Grev Dømberg, os, at Føreren ønskede at modtage Generalløjtnant With og mig. Føreren var
under Samtalen særdeles velvillig og elsb-ærdig og gjord e et rask og frejdigt I ndt ry k. trods den utvivlsomt lange og trættcnde forudgaaende Del af Fedselsdagen . - Ha n begyndte med at nævne, at Paraden
selvfølgelig vilde have været endnu bedre. hvis ikk e san meget nylig indkaldt og lidet indøvet ) Ia ndskab
havde deltaget i den. Herefter omta lte han Tysklands Forhold til Omverdenen: Tyskland skulde køb e
fra andre La nde og sælge til andre Lande og han havde intet andet Onske, end at dette kunde foregaa
i Fredens og Forsonlighedens Atmosfære : man vilde altid finde et fredeligt Tyskland, saa længe dette
ikke va r Genstand for aggressive I nt ent ioner fra Udlandet : i saa Fald skulde ha ns Land nok vise, hvad
Svaret " ilde blive og had det du ede til.
Af særlig Betydning for Tyskland var det naturligt at have et i enhver Henseende goot nabovenligt Forhold til Grænse landene, hvad ikke mindst gælder Danmark, som jeg personlig beundrer i
hoj Grad ikke alene som det skønne og pragtfulde Land, men ogsaa som Landet med den høje Kultur
og hoje Levesta ndard for hele Folket, F ra mine Rej ser med .,Grille " bevarer jeg Indtrykket af Koben havn som en sjælden smuk og statelig By; jeg har med Glæde set udefra Deres mange smukke og karakteristiske Landejendomme og jeg har ofte tænkt paa ~ hvor gerne jeg en Gang "ilde se Hamlets Grav. Jeg kan forsikre Dem om. at man fra Tysklands Side kun nærer de mest oprigtige og venl igtsindede
Følelser oYer for Danmark. - -
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Den folgende Dag. Fredag. var der Cd flugt fra Formiddag t il Aften til I:eichsportsfelde og til
Xeues Palnis i Potsdam. San vidt jeg kunde fors taa, " ar der udstedt Par ole ti l Befolkni ngen under Vejs
om at være i særlig Grad hoflige mod Forerens Æresgæster; under alle Omstændigheder vnr der gennem
Byern e, som vi passerede i det ca . [lO Automobiler sto re Optog, en særde les bemærkelsesværd ig Opstilling
af 3lenn esker. de r hilst e de forbipasserende Vogne med Hurra - og Heil-R aa h og H it ler-H ilsen. Det sam me
gj orde sig gælde nde under Ko rslen gennem Sanssouci Parken. der ellers ikke er aaben for Automob ilkørsel. 1 Parken passeredes det ja pa nske H us, der var helt nyforgyldt o~ paa mig i hvert Fald gjorde
et overl æsset og pra lende I ndtryk. E n af S. .-3Iændene. de r ledsagede mig. bem ærkede ved F orbikorslen
.. \\rir habe n doch noch et was Gold in Deutschland", Ved Ankomsten ti l og Bortkorslen fra X CU e8 P alais
var der opstillet e Æreskompagni i de historiske Grenader-Uniformer med Fa ne og Spi l og paa Vejen
op t il lottet ha vde ganske unge Piger, ligeledes i de historiske Dragter og merl horgule Parykker, taget
Opst illing . H ele denne Demonstration var smuk og af egenart et Virkning . Efter Tilbagekomsten ti l
Hotel ..Adlon" henimod KJ. '20. "ar der Kl. :.n )liddag for JEresgæsterne hos Higsudenrigsm inist er von
Itibbentrop. Under 31iddagen sad jeg ved Siden af Rigsminist er La mmers, der øjensynli gt var god t
inde i danske Forhold. Han udtalte sig med megen Anerkendelse om det dans ke Socialdemokrati. de r
\ j o .xrverhovedet ikke kunde sammenlignes med det tyske" . Statsminister Sra uning ha vde en i enhver
Henseende fort ræffelig Posit ion i Tyskla nd og man hal-de her med megen In teres.se fulgt hans objekti ve
I og uparti ske I ndst illing under Krisen.
Sam me Dags ) lorgen inden Ud flugten havd e jeg det tid ligere nævnte og ti l Fredag Morgen
berammede )lode i ".\dlon" med Chefen for Operationsa fdelingen i Kr igsmarinens Overkomm ando,
K apitån zur See Fri gge. Denne begyndte med at nævne, at den t idligere F irst Lord af Admir alty,
}Ir. Duff Cooper, som bekendt ha vde aflagt Besog i Dstersostateme i afvigte Efteraar og herunder ha ft
Lejlighed til at opa rbejde en særdeles fjend tl ig og uvenlig Stemning over for Tyskland. - Hert il svarede
jeg, at saa vid t mig bekendt var noget saada nt saa afgjort ikke Tilfælder for Kobe nba vn s Vedkommend e,
hvor ~!r. D.-C. netop udt rykkeli g havde betonet , at han udelukkende opholdt sig som Privatmaud og
de rfor ikke paa nogen 31aa de havde drøfret politiske Problemer, Ja sne havde Kobenham " ær et undtaget , for det er utvi vlsomt at han s Besog i de øvrige Østersolund e havde haft politis ke F orrnaal , gjorde
Kap it ån .F. gældend e, Denn e gik herefte r over til a t fremsætte nogle Bemærkninger over ..die sogenannten
neut rale Staaten" , hvis Keutralitet Tys kland natu rligvis ikke ha vde nogen I nteresse i at modsæ t te sig,
naa r blot den " ar oprigtig ment. F or Danmarks Vedkommende bemæ rkede han. at Forholdet mellem
vo re to Lan de nat urligvis ikke alene kunde være følelsesmæssigt betonet, men fra Tys klands Sid e seh-sagt i forste Linie maatte vurderes og bedømmes ud fra st rategiske, militæ re og wirtschaftliche Grunde. Det kunde formentlig ikke forbavse, at sanledes maatte man se paa (let fra tysk Side. Der " ar imidlertid
herfra inge n som helst Tvivl om, at alle 3 Hensyn saa abso lut t alte for, at Tys kland udeluk ken de " ar
interesseret i et neutralt Da nmark. Engelske La ndsæt ni ngsekspeditioner og storre engelske ma ritime
Ekspeditioner t il danske Farvande eller t il Østersoen regnede ma n overhovedet ikke med i Tysklan d.
og selvom man kunde tænke sig. at der i en kommende Situation atter kunde vær e en •.Lord Fischer:
i Engl and . med Planer som denne havde under Verdenskr igen, vilde man i Tyskla nd se med fuldkommen
Sindsro herpaa, allerede ford i man gik ud fra, at Foretagender af den Art, som han havde til tænkt
gennemfort, ikke i P ra ksis " ar udførlige. ) Ian horte vel en Gang imell em nævne fra Hærledelsens Side.
at der ku nde være Tale om Landsæt ning i E shj erg, men dette op fattede ma n i Kr igsmari nens Over komma ndo som Udtryk for sv igte nde marit im F orstaaelse, og det t illagdes de rfor ikke dette nogen SODl
helst Betydni ng. - J eg fik i det hele t aget det abso lutte In dtryk . at hele Sporgsmaalet om Danmark
va r et udelukkende maritimt Anliggende, der i første Linie behandledes i Krigsmarinens Opera t ionsafdeling. - Denne stod ogsaa i nær og meget intim F orbindelse med den tyske Gesandt i København,
d er under sine hyp pige Besøg i Berlin alt id blev informeret fra Operationsafdelingen . - Danmark kan ,
an førte Ka pit ån F rigge, til en vis Grad for Tyskland sammenlignes med R umænien. hvorfra vi i en
Krigsperiode ka n faa man ge og for os værd ifulde Ra sstoffer. ligesom vi har ylulighed for at faa na vnlig
Agerbrugsprodukter fra Danmark, selv om dette i ikke ringe Grad vanskeliggøres, hv is Vestmagtern e
afskæ rer Indførselsmulighedern e ti l Dan mark bl. a. for Godningsstoffer; en Afskæring maa jo i det hele
taget kunne herede Danmark ma nge og st ore Va nskeligheder; herpen gik han dog ikke nærmere ind.
muligen fordi jeg intet svarede hertil. - Et andet F orhold , jeg gerne vilde berøre. sagde han, va r Is land,
hvorom vi ved, at Forbinde leen med Dan mark kunde ophore i 1942. .Jeg bemæ rkede hertil, at Island
a llerede nu " ar en fuldkommen selvs tændig Statsdannelse. ider F or bindelse med Danmark nærmest
bestod i fælles Konge og: deri, at vi paa Isla nds Yegne va retog dets udenrigspolitiske Anliggender samt
de ltog i Fi skeriinspektionen paa det islandske K ystommade. Dette syntes han ut ha ve meget van skeligt
ved at kunne fors taa, idet der i Tyskland øjensynligt randede den Opfattelse. at Islan d helt og holden t
var inde under dan sk Interesseomraa de. De forstaa r, sagde Ka pit ån F ., at Tyskla nd ingen SOllI helst '
I nteresse ha r i Besiddelsen af Island, a llerede af den Grund, at al Forbin delse i en Krigssit uat ion 11l~1
England ejeblikkelig vilde blive af brudt. idet " i ingen som helst 31 uligbed har for at kunne opretholde
For bindelsen. ) len vi er stærkt interesserede i at Islan d forbliver sammen med Dan mark og ikke i 19-1:!
kommer ind under England. Jeg sva rede hertil, at jeg naturligvis ikke kunde ha ve nogen ) Iening om .
hvad man ønskede at foretage sig fra I slan ds Side, men at ieg rent personlig va r af <len Opfa ttelse. hvad
jeg ved min gennem Aarene ret nære Tilknytni ng til Island havde nogen Grund t il at tro var rigtig, at
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Island med sin ringe Befolkning ikke kunde være særlig interesseret i at, komme ind i det engelske
Imperium, hv orimod de islandske Fiskeriinteresser ogsa a talte . - Alt i alt tror jeg. at der er nogen
) Iulighed for, at Tilknytningen til Danmark op ret holdes, medmindre I sland skulde foretrække at staa
helt og holdent paa egne Ben , hvad dog sikkert i Praksis vilde stude paa mange Ya nskeligheder. For Tyskla nd vi) I sland i Englands Besidd else vær e ganske overordentlig ubehagelig, af Hensy n til
Operationsmuli ghederne i hele den nordlige Part af At lanterhavet, og man var derfor fra tysk Side stærkt
interesseret i, at noget saadant ikke kom til at foreligge.
J
Jeg bemærkede, at jeg med Interesse havde set, at. Kryd seren ..Emuen", der er Kadetskoleski b.
var sendt til Island for ca. I )I aaned for at va retage Tysklands Fi skeriinteresser under I sla nd. - Det te
sagde Ka pit ån F . var udelukkende sket , fordi de til Ilaa dighed "ærende F iskeriinspektionsskibe, der
skulde kunne egne sig til Formaalet , "ar tekni sk set forfejlede, hvorfor Krydseren havde maattet afsendes.
Xogen som helst anden Bevæggrund var der ikke herfor. - Kadetterne var heller ikke blevet udkommanderet med Krydseren, og skulde først her om Bord efter Tilbagekomsten fra Island. og der laa saa
afgjort ikke noget som helst militært Forrnaal bag ..Emdenvs Togt til Island. Saa vidt jeg husker, var
det her efter at Samtalen svingede ind paa Afsende lsen af den tyske Eskadre t il de spa nske Farvande,
hvorom jeg bemærkede, at dette ikk e havde kunnet undgaa at fremk alde en vis Uro i Yenlen. Ha n
bemærkede hertil, at dette Oveisestogt i den Ophidselseskampagne, der fra engelsk og amerikansk Side
førtes mod Tyskland netop til Evidens viste, at Tyskland tog saa fuldkomment roligt og ligevægtigt
paa hele Situationen, og intet kunde dog være storre Bevis paa Tysklands fredelige Sindelag, end at det
under de herskende F orh old send te en AAa væsentlig Del a f den tyske Fla ade bort fra tysk Omraade. Selvfølgelig havde der været " isse Betænkeligheder " ed Afsendelsen af Es kadren. og han var i den Anled ning som Chef for Oper at ionsafdelingen blevet afæsket Erklæring fra St oradmiralen. en Erklæring der
var gaaet ud paa. at der fru Operationsafdelingens Side ikke næredes nogen Art af Betænkelighed ved
Øvelsestogtet . - .Jeg kan godt meddele, sagde han. at Eskadrechefen ikke har modtaget saa meget som
to Ord I nst ru kt ion ; Ovelsernes Tilret telæggelse og L' dfurelse er fuldt og helt overladt til ham selv, og
det eneste der er sket. da han meldte sig paa Afsk edsbesøg i Overkommandoen, var en kammeratlig
Frokost, hvor der blev sagt ham Lykke paa Hejsen og godt Togt. - .\ t Eskadr en ved Passage af den
engelske Ka nal gen tllgne Gange er blevet. over floje t i 1100 ) Iete rs Afsta nd af britiske Luft fart øjer, maa
jo Englænderne om; os forekommer det unægt eligt mere end ejend ommeligt og lidet stemmende med
almindelig Praksis. - Et af Panserskibene skal for øvrigt paa Besog i )Ialaga. og dette maatte dog ogsaa
være Tegn paa. at Togtet ikke havde noget særligt Formaal ud over det rent ove lsesmæssige. Krydseren
.,Xiirn berg·' " ar plla Grund af )Iaskinskad e ikke kommet med P"" Togtet; i St edet for vild e den bl. a ,
besøge København, fordi man gennem )larinen mente at. besidde et særdeles egnet )li(ld el til, at Udlandet
kunde bliv e bekendt med hele den Aan d og Tænkemnade, der hersk er i det nye Tys kla nd, P aa en Udenlandsrejse til Sydamerika var der paa Forhaand tilveje bragt en saa da n Stemning mod Tyskl and, at
vedkommende n egering havde fraraadet Besøget. Dette var til Trods herfor blevet gennemført og med
et ganske overordentligt gunstigt Re su ltat. idet Befolkningen hurtigt havde funet. en ganske anden
OPfattelse a f Tyskerne, end den, der "ar ind pode t den fra den fjendtligsindede Presses Side. Derfor
gælder det for os om, at Udlandet skal kom me til at forst ao det tyske Folk og ikk e tro paa de ual mindelig
giftige og hadefulde Angreb. som vi daglig med saa stor Uret er udsatte for i u dlandets Presse . De neutrale
I Stater bor kunne forstaa, at neut ral er ikke alene et Begreb , der omhand ler Krigsforhold; det drejer sig
ogsaa om F redstilst and. og derfor burde Hegeringerne i de demokr at iske Lande drage Omsorg for, at
uberett iget og uanstæ ndig Omtale af Tyskland ophø rte. For Danmarks Vedk ommende har vi intet
at beklage os ove r, men f. E ks. hvad angaar Schweitz forekommer det os ganske utilstedeligt og ganske
uforeneligt med neutral Opfattelse, at der under fra nsk .Egide finder en gemen t yskfjend t lig Prop agan da
Sted, og at man fra Schweiz's Bide, f. Eks. for nærværende mobiliserer mod den tyske Grænse og ikke
mod den franske, Noget saadnnt synes os ganske uforeneligt med selve Xeutralitetstanken og Neutralirets begrebet . )I en trods alt H et zerei mod Tyskland -- fra Arnerika og fra Englands Side. der vel som
dybere ) Iaal for sine Angreb har den wirt sch aftliche Konkurrence. saa er vi under det hele fuldkomment
rolige, og alle Angrebene rører os ikke. Paa vor Foranledning bliver rier ingen Krig, og personlig tror
jeg, at Foreren med hele sin gudelige Opfatt else og st ærk e Tro med alle ~Iiuler, der staa r til hans Haadighed , vil und gas en ny Verdenskrig, der dog kun kunde blive t il Skade for alle Parter . - England ma a
nu ikke tro pall, at man udrydder SO )lillioner )Ienncsker, end ikke gennem en Hungerblokade. Og til
at imodegaa en saadan vil man træffe os ganske anderledes forberedte end sidste Gang. - :Xej vi tror
fuldt og fast. paa, at alle svævende Sporgsmsal lader ~ig: løse ad fredsommelig Vej. ogsa a med Polen,
selv om )I odsætni ngerne kan synes store i Ojeblikket. - At Danzig som den gam le tyske By maa komme
tilbage ti los, herom nærer vi overhovedet ingen Tvivl, Heller ikke om at Sporgsmaalet om Aut ostradavejen t il Østpre ussen vil komme. )Ien alt ad fredelig Vej, ogsa:! Koloni problemet. ja selv det van skelige
Problem, vi ha r med Tyskerne i Syd- Tyrol. )I ed Danmark har vi jo intet )Iellemva:rende ud over det
lille Grænsespørgsmaal i Xordslesvig, og det er jo muligt, hvad jeg i øvrigt ingen )Iening har om, da det
ligger ganske uden for mit Omraade, at ogsaa dette Dil"tat fra Versailles-Freden en Gang kan blive
Genstand for Drøft else. )I en med Danmark og med de nordi ske F olk i det hele t aget ensker Tyskland
kun at staa i det allerbedste Forhold og \-;1 efter bedste Evne søge at styrke og ud vikle Forbindelsen.
\
Yi kan beklage, at Norge efter hele sin Beliggenhed og med sin store Skibsfart nodvendigvis ma a være
stærkt afhængig af England, men derfor søger vi alligevel at gøre hvad vi kan for at fremme Venskabs-
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baandet ogsaa med det norske Folk. - Paa min Forespørgsel om, hva d man i Tyskla nd mente om Befæst ningsspcrgamealet pas Aa landsøeme, svarede han , at man i Tyskland int et som helst hav de at bemærke
t il de fremk omne Planer , saa længe man kunde være sikker pan, at Formaalet udel ukkende skyldtes
Hensynet til Opretholdelse af egen Neutralitet, men ikke havde til Formaal f. Eks. at være rettet mod
Tyskland. Alt hvad der i det hele taget ku nde tj ene til Neutralitetssikkerhed for eget Land, havde man
fra t ysk Side saa afgjort intet at bemærke til.
Ved Middagen sa mme Dags Aften hos Rigsudenri gsministeren, hvor et meget sto rt Antal Gæster
var til Stede i den forh oldsvi s lille ) Io<lta gelsessalou, fik jeg ) ledd elelse om, at Storadmir alen meget
gerne vilde ha ve Lejligh ed til at hilse paa mig. H an nævnte da for mig, at Chefen for Operati onsafdelingen
havde a flagt Heferat t il ham om Sa mmenkomsten med mig. som man fra hans Side havde værft meget
glad for, ikk e mindst for den aa bne og frimodige )I aade, den havde været ført paa. Det har ogsaa i ga nske
særlig Grad glædet mig, at Admiralen har haft Lejligh ed til en Samt ale med Føreren , og jeg tror at ku nne
gaa ud fra , at de nne Samtale kun har kunnet bekræfte, hvad jeg ved min Frokost ha vde Lejlighed ti l
at udtale over for Dem. - Føreren og jeg ha r jo saa ofte diskute ret og debat te ret dette Problem. Samtalen
med Stora dmiralen var atter præget af de n allerstørste Hjært elighed, og han foreslog mig a t lægge Hjemrejsen over Kiel, hvor alt, hvad jeg ønskede forevist , skulde st aa til Raadighed for mig.
Lørdag: ) Iorgen KI. ca, 8-1'> afrejste vi fra Berl in med Toget til København.
Som Resu me af Oph oldet i Berlin skal jeg t illade mig at fremsæ tte følgende:
Den nuværende danske Gesandt er meget højt vurderet og a pprecieret fra t ysk Side og har en
endog usædvanli g og fremragende Position.
Und er de fcrhuandenværende Forhold an ser jeg hans Forbliven paa denne Post for at være a f
ganske særlig Betydning for Dan mark.
Det blev gent agne Gange frem hævet over for mig fra de ledende tysk e Personligheders Side,
at han i gan ske særlig Gra d havde bidraget t il at styrke og urlvikle den nabovenlige Fo rbi ndelse med
Da nmark Ek straordinær Indkaldelse inden for forh oldsv is besked ne Ham mer vil næppe væk ke Opsigt
eller Forba vselse i Tyskla nd, naar blot ma n her kan faa Forst aae lsen af, at de Skridt, der foretages,
udelukkende sker ud fra Hensyn et ti l den strenge Neut ralite ts polit iks Gennemførelse. - )I ed Henbl ik
herpaa sku lde jeg tro, at man - saafremt man beslutter sig til eks traordinær I ndkaldelse und er den
forhaandenværen de Situation - for J ylla nds Ved kommende lader de tte foregaa saa nord ligt som prak t isk muligt.
Ekstraordin ær Indkaldelse t il Soværnet og Kystdefensionen vil formentlig kun kunne opfattes
som et i enhver Henseende naturligt og ikk e provokerende Skri dt . Det vil være ønskeligt, om Pressen kuntie instrueres om den gælde-nde ) len ta litet og Opfattelse
i Tysklan d og OUl den Betydni ng, det for Da nma rk har, ogsaa under Fredsforh old at iagttage en fuldt ud
neutral Holdning og søge at iagtta ge en saa gennemfort upartisk og obje kt iv H oldning over for Udlandet
80111 overh ovedet m ulig, ) Ied hele vort Lan ds militær-geogra fiske Beliggenhe-d maa de r syne5 at være al Anledn ing til ,
ikke mindst for Pressens Vedkomm ende og uanset polit isk In dstill ing, i saa Henseende at være sig sit
Ansvar bevidst og i Prak sis handle de refter.
Som hele Situat ionen ligger, er det mit best em te Indtryk. at der vil være al mu lig Anled ning til,
sna rest mulig, og uan set politi sk Opfattelse og Ansku else, at foretage en Omlægni ng af og en Nyorientering
inden for da nsk Jlilitærvæsen , i først e Lin ie gaaende ud paa:
1) At tilvejebringe en operat ionsd uelig og rigt ig sam mensa t da nsk Flaadestyrke med permanent
Udr ustni ng og det Hovedformaal a t kunne virk e til Gennemførelse af vort Lands Xeut ralitetspolitik, hv or Hovedopgaven i alt væsentligt pauh viler Søværn et .

2) At have ti l Randighed en mindre og i ga nske særlig Grad mohil Hærstyrke. vel i særlig Grad
mot oriseret , i hvert Fa ld for Jyllands Vedkommend e per man ent udr ustet Aare t igennem og forsyne t
med fuldt ud mode rne Vaaben med Tilbehør,
3) E n passende Luft styr ke. svarende til Hæren s og Soværn ets Behov, ligeledes perm an ent udr ustet

og med fuldt ud modern e Luftfartøjer.

4) Opretholdelse af en passende Beskyttelse af Hovedst aden, der dog forsvarsmæssigt set afgjor t hør
komm e i anden Lin ie.

?\ledens Søværne t først og fremmest komm er i Bet ragtning som Hovedfakt or ved Gennemførelsen
af Neutra litetspolitikken , maa Hæren i Relat ion ti l Tysk land ses som Udtryk for vor Vilje til i paa kom mend e Tilfælde at ville øve en I ndsat s for vor Xations Selvh ævdels e, idet det maa befrygtes, at
Ud landet i modsat Tilfælde vil være uinteresseret Tilsku er t il vort Lands Udsl ettelse som selvst ændig
Nation, - J eg nærer ingen som helst Tvi vl om, at man ikke mindst fra t ysk Side vil være fuldt ud ind st illet paa, at man fra da nsk Side er sanledes afmarcheret. - -
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Saa ledes er mine Betragtninger efter Besøget i Tyskland ; det er selvfølgeligt ikke gørligt at
udtale nogen bestemt ~le ni ng om , hvad der bør foretages i Danmark, fordi man i :3 Dage har været Gæst
i den tyske Rigshovedst ad . - ål ine Synspunkter er da ogsaa i alt væsentlig sammenfaldende med , hva d
jeg i de senere Aar har haft Lejlighed til at fremføre, og jeg kan kun til Slut bemærke, at det forekommer,
at de kun har faaet yderligere Bekræftelse gennem mit Ophold i Berlin .

Til Slut kan jeg ikke undlade at anføre, at det forekommer mig, at den mægtige til st adig Randighed staaende væbnede )Iagt , sammenholdt med S.S.-Folkenes ligeledes saa store Styrke, vel op imod
:WO 000 :Mand, sammenholdt med en efter min Fo rmening i saa hoj Grad overadministreret Organisation
ikk e i Længd en vil kunne bæres, uden at La ndets økonomiske E vne overskrides pau faretruende :Jlaade.
Selvom Tyskland derfor, og derom nærer jeg efte r Besøget ingen Tvivl, ikk e har noget som helst Ønske
om en Kri g, er det dog min Opfatt else, at ikke alene det kolossa le 3!ilitærapparat , men i lige saa fuldt
)I aal det over al nat urlig Grænse gaae nde administrative Appar at med uhyre indviklet og kompliceret
)laskin eri før eller senere maa udtømme Landets økonomiske Evner og ) lulighe,ler og føre det ind i et
okonomisk Sammenbrud. hvis Konsekvenser man anses for ga nske uoverskuelige.

Rechniteer.

Bilag 2.

KO~ n1AX()Ø H KAP TA J~

F. C. PON TOPP IDAN
Fortroligt.

Ke benluuni, den 26. .lIaj 1939.

Til

.lIl/rineIII inisterlet.
Den tyske )I arineattache, Kontreadmiral Steffan, fremkom under en Samtale med Img den
20. ds . bl. a. med følgende Ud t alelser .
"Der er i Tyskland en almindelig Sym pati for Norden. men ganske særlig for Danmark. Den
er vokset i den senere R ække Aar ; jeg t ror fak ti sk ikke, at der i Øjeblik ket er noget Land, som Tyskland har saa stor Sympati for. Jeg er t ilbøjelig til at tro , at denne Sy mpat i i de ledende Regeringskredse
ikke mindst skyldes den Forstaaelse og Velvilje, med hvi lken den danske åla rine har beh andlet alle de
Spcrgsmaal, som let fremkommer mellem Grænselande. De ved af egen Erfaring':' udta lte han. "at
Storadmiral Haeder gennem en Række af Aar har lagt stor Forste aelse og Velvilje over for Danmark
for Dagen ; han har fulgt alle de Sporgsmaal, der har været de to Mariner imellem, og i høj Grad værdsat
den danske Marines saglige, forstaaende og kammeratlige )'laade at tage vore Henvendelser paa. Nægtes
kan det jo ikke, at foreløbig er det den tyske )Iarine, der har bragt de fleste Sp cr gsmaal frem. Jeg
tror, at Admiral Rechnitzer under sit Besøg i Berlin man ha ve faaet samme Indtryk under sine Samtaler med Storadmiralen . Jeg ved, at ikke alene Storadmira len. men ogsaa Føreren nærer disse venlige
Følelser over for Danmark; Storadmiralen har i mange Samtaler fremhævet over for Føreren. at Samarbejdet mellem de to ':\lariner var sagligt og loyalt , i enhver Henseende behageligt og tilfredsst illende,
og han har hævdet , at et godt Forhold t il dette nordlige Nabolands Krigsmarine - og i videre Forstand
t il Lamlet selv - ogsaa " ar af Bet yd ning for den tys ke ) Iarine og nnder alle F orhold alt id vilde "ære
en stor Behagelighed for den.
Det vi lde ut vivlsomt ha ve " æret en Sku ffelse for Tyskland , hvi s ma n fra dansk Side slet ikke
havde feret aaet de oprigtige F ølelser , der laa bag Tilbu det om en I kke-Angrebspagt ; Tilbndet om
Ikke-Angrebspagt til de nordiske og andre Lande var et Udslag af Tysk lands generelle Fredsvilje, men
bag Tilbudet til Danmark ligge r der virkelige venskabelige Følelser og et Haah om at befæste det
nuværende gode Forhold ud i Fremt iden." Han regnede det derfor som overmande heldigt - og
erklærede, at det i Tyskland havde gjort et udmærket god t I ndt ryk - at Danmark ikk e havde for kast et Tilbudet , men meddelt. at man gerne tog det op til Forhandling. Et saadant Tilbud kommer
dog ikke ofte , ti lføjede han, man kan næsten sige: "det sker kun een Gang".

Pontoppidan.

