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Københavns Besættelse
Beretning af Chefen for de tyske Landgangstropper 

Major Glein

i „Militär-Wochenblatt“, 4. 4. 1941 (Nr. 40).

Fra Begyndeslen af Marts 1940 laa Divisionen i Rummet Witten- 
berge—Perleberg. Vi uddannede vore Styrker. Divisionen skulde sam
mensvejses til en Kampenhed, der kunde yde det højeste, naar den 
saltes ind. Dog undgik det ikke den opmærksomme Iagttager, at der 
var sket nogle Ændringer. Og dette var meget glædeligt, da man 
deraf kunde slutte, at vi skulde faa Lov til at være med, naar det 
gik løs. Nogle Dele af Divisionen var blevet udrustet med Cykler. 
Vi hørle, at Skriverne ved Divisionen næsten intet havde at bestille, 
og at Officererne selv betjente Skrivemaskinerne.

Kom man til Divisionsstabskontoret, blev man modtaget i Forvæ
relset. Man havde stadig Indtryk af forøget Arbejde og særlig For
sigtighed. Men hvad der egentlig gik for sig, forblev skjult for os 
alle. Til Slutningen af Marts var der forlangt indsendt Meldinger 
vedrørende Transport. Et eller andet var altsaa i Gære. Men ingen 
vidste hvad. Det vil sige, nogle vidste det jo, men de var tavse som 
Graven.

Balaillonen blev sluttelig indladet i Jernbane, og Toget afgik præ
cist til den fastsatte Tid. Nordtysklands udstrakte Sletter laa foran os 
i del herligste Solskin. 1 de lange Agres Plovfurer stod Vandet endnu, 
store Engstrækninger var endnu oversvømmede, alt vidnede om den 
lange Vinters stærke Snefald og det regnfulde Foraar. Men nu hvæl
vede en næsten skyfri Himmel sig over de store Marker og gav Haab 
om del Vejr, som baadc Bønder og Soldater længtes saa stærkt efter.

Kørslen gik mod Nord altsaa formentlig til Østersøkysten. En klog 
Mand kom paa den Tanke, at vi maaske skulde indlades i et Skib. 
Men hvad skulde vi i et Skib paa Østersøen? Og saaledes diskute
rede vi videre. Gaar del mod England? Eller gennem Kejser Wilhelm- 
Kanalen ud i Nordsøen? Eller til Østpreussen og derfra ind et eller 
andet Sted i Polen? Dog, der var Krigen jo forbi.

Saaledes gættede man videre, indtil endelig En fandt det forlø
sende Ord: »Aa, hvad, det er jo ligegyldigt, hvorhen det gaar! Hoved
sagen er, at vi kommer med dér, hvor det gaar løs.« Hen imod Aften
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kom vi til vort Maal. Paa Banegaarden stod nogle Mænd fra Krigs- 
marinen, Folk fra en Afværgeafdeling og fra en Propagandastyrke 
og ventede paa os. Ogsaa en Radiodeling stod allerede parat. Indtil nu 
var alt gaaet dadelfrit. Ogsaa Indskibningen paa Damperen gik, som 
den skulde. Alt gik som efter en Snor.

Bevidstheden om at staa overfor store Opgaver, at skulle opleve 
noget, som det kun var faa forundt at opleve, fik mine Landkrabber, 
der bestod af Folk fra Schwaben og Baden, til at overvinde alt frem
med og ubehageligt. Mine Folk laa som Sild i Skibets nederste Rum. 
Paa Dækket kunde jo ingen Soldat vise sig, hvis Overraskelsen skulde 
lykkes. Til Trods herfor herskede der høj Stemning om Bord.

Damperens Maskiner begyndte at dundre, en Rystelse gik gennem 
Skibet. Vi gik til Søs. Vi fik Te fra Skibskøkkenet, derefter befalede 
jeg Nattero til Kl. 9 næste Morgen. Selv tilbragte jeg Natten paa 
Kommandobroen hos Kommandanten paa vort Skib, Korvetkaptajn 
S., med hvem jeg aftalte alt vedrørende Ekspeditionen.

Omtrent en Time efter at vi var afsejlet, blev vi overhalet af et 
Skib. Det raabte os an ved Hjælp af Blinksignaler og Raaber, hvor- 
paa vor Kaptajn gik om Bord paa Skibet, der var en Isbryder. Snart 
vendte han tilbage med Isbryderens Kommandant. Denne fortalte, 
at der i Kattegat og Sundet var set engelske Undervandsbaade, og at 
han sammen med 2 Forpostbaade havde faaet det Hverv at sikre os 
og samtidig at bane Vej for os gennem Søen, der var fyldt med Is.

Efter et kort Studium af Søkortet gav Korvetkaptajn S. Isbryde
rens Kommandant følgende Befaling: »Jeg har til Hensigt at sejle 
langs den danske Højhedsgrænse for at vanskeliggøre et Undervands- 
baadsangreb paa mit Skib. De skal med Deres Skib og begge For- 
postbaadene sejle forud for fuld Damp, rekognoscere Søen m. H. t. 
Isfrihed og sikre os mod de engelske Undervandsbaade, som der er 
meldt om. Fem Sømil fra Middelgrunden skal De ankre op og der 
afvente os, til De faar nærmere Ordre.« Derpaa begav Isbryderens 
Kommandant sig igen til sit Skib og sejlede hurtigt bort.

Ogsaa vi fortsatte vor Sejlads. Da Dagen brød frem, hvælvede en 
skyfri Himmel sig over Østersøens blaa, kolde Vand, der krusedes 
af en let Brise.

Kun alt for gerne vilde jeg have tilladt min Bataillons Landkrab
ber i fulde Drag at nyde Synet fra vort Skibs Dæk af en Sejlads, som 
de fleste da for første Gang kunde opleve. Men det var jo ikke muligt. 
Ikke en Soldat maatte jo vise sig paa Dækket. Ingen maatte erfare, 
hvad Slags Ladning vi havde om Bord i vor Damper.

Betingelsen for, at vort Forehavende kunde lykkes, var jo, at det 
holdtes hemmeligt. Mod mine personlige Ønsker maatte jeg altsaa 
befale: »Ingen Mand paa Dækket! Lugerne skal lukkes!« Dette gjorde 
vel Luften i Rummene værre, men ikke Stemningen. Denne kunde 
intet ødelægge, skønt ingen — undtagen Kaptajnen og jeg — vidste, 
hvad det egentlig drejede sig om.

Snart viste det sig, hvor nødvendig min Forsigtighed havde 
været. Henimod Kl. 10 fik vi fra Kommandobroen Øje paa 2 
danske Torpedobaade, der ledsagede os og iagttog os. Endelig 
efter P/2 Times Forløb drejede de af og forsvandt i Horisonten.
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Havde de fundet os uskyldige, eller havde de fattet en eller anden 
Mistanke? Vi vidste det ikke og kunde kun haabe, at de intet 
havde bemærket.

Kl. 14 gav jeg Ordre til, at Førerne for de mig underlagte Enheder 
skulde møde i Officersmessen. Saa stod da de Mænd foran mig, som 
i de næste 24 Timer skulde udføre Hverv, der var vigtige for Forløbet 
af vor Kamp mod den nidske Verden. Noget blege og forvaagede og 
medtagne af den kvælende tunge Luft i de afspærrede Skibsrum kom 
de, men deres Øjne saa forventningsfulde og energiske paa mig. Skal 
vi nu endelig faa at vide, hvorhen Rejsen gaar? Saaledes syntes de 
at spørge mig.

»Føreren har befalet, at Danmark skal besættes. Ifølge Divisionens 
Befaling skal Afdeling Major Glein føres til København, dér tiltvinge 
sig Landgang og besætte Kastellet, for at den tyske Gesandts Krav 
kan faa særligt Eftertryk.«

Saaledes begyndte jeg. Jeg glemmer aldrig det Indtryk, som disse 
Ord gjorde paa de Tilstedeværende. Først en kort Forbavselse, dette 
havde vel ingen tænkt sig. Saa slraalede alle Ansigter af Glæde og 
Handlelyst. Derefter meddelte jeg i Enkeltheder vort Hverv. Besæt
telsen skulde ske fredeligt. »Nødvendige Forhandlinger skal føres kort 
og energisk. Dansk Modstand skal brydes med alle Midler. 1 Tilfælde 
af Modstand vil en Kampeskadrille, som vil overflyve København en 
halv til en hel Time efter Landsætningen, paa min Ordre knuse enhver 
Modstand med overlegen Kraft.«

Derefter blev Førere og Mandskab gjort bekendt med vort Hverv. 
1 hele Skibet herskede der glimrende Stemning. Paa min Gang gen
nem Mandskabets Rum saa jeg kun straalende Øjne, hørte jeg kun 
Udraab af Begejstring og Stolthed over, at Føreren havde udvalgt os 
til denne enestaaende Opgave.

Uhindret banede vort Skib sig Vej i de danske Farvande. Vi saa 
intet til fjendtlige Undervandsbaade. Da Mørket faldt paa, tillod jeg 
mine Folk at snappe Luft paa Dækket. Gerne vilde de have tilbragt 
hele Natten under den klare Stjernehimmel og i den friske Østersø- 
brise, men det kunde jeg ikke tillade dem. Næste Morgen maatte de 
alle være friske, maatte altsaa sove saa meget som muligt i denne 
Nat. Ogsaa jeg lagde mig ned og sov snart ind til Skibsmaskinernes 
regelmæssige Stampen.

Om Morgenen gik jeg igen op paa Kommandobroen. Snart lys
te Blinkfyrene til venstre og til højre for os. Vi var altsaa alle
rede i Sundet, hvor kun en smal Havarm skiller de to Kyster. 
I lige store Afstande lyste disse Fyr. Med hvert Blink blev vor 
Tillid større. Hvis man i Danmark eller i Sverige havde erfaret no
get om vore Hensigter, vilde man dog vel straks have slukket 
disse Lys for Skibsfarten.
Vi nærmede os Helsingør. Nu kun ca. 2 Timer, saa var vi i Kø
benhavn. Jeg lod mine Folk vække, og efter at Frokosten var ind
taget gav jeg følgende Befaling: »Gør klar til Udskibning!« Alt 
gik for sig i fuldstændig Ro, selv om ogsaa alle var grebet af en 
vis Bevægelse. Nattens Mørke veg langsomt for en bleg Dæm-
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ring, Stjernerne blev mattere, Omridsene af de danske Kyster 
traadte stærkere frem.

Snart var vi i Nærheden af Fortet Middelgrunden. Her skulde jo 
vor Isbryder vente paa os. Faa Minutter efter dukkede han op tæt for
an os. Vi standsede. »Jeg har forlangt en Lods til at føre os ind i Hav
nen,« raabte Kommandanten til mig, »men man har afslaaet del.« Del 
var en daarlig Efterretning. Skulde man dog have faaet Mistanke?

Bekymret strejfede vore Blikke igen det danske Fort. Dels stær
ke Lyskasterlys havde allerede fat i os og slap os ikke mere. Hvor 
længe skal det endnu vare, inden det danske Forts svære Kano
ner vil sende deres Mclalhilsener ind i vort ubeskyttede og ube- 
stykkedc Skib? Vi forsøgte at blænde Danskerne med vore egne 
Skibslyskastere. Et haabløst Foretagende.

Større og slørre blev vore Bekymringer. Selv om Fortets Kanoner 
stadig tav, hvorledes skulde vi saa komme igennem de danske Minefel
ter? Var det ikke bedre al vende om og lande et andet Sted paa den 
danske Kyst? Kun et Sekund kom denne Tanke, hurtigt afviste vi den. 
Det kunde der slet ikke være Tale om. »Afdeling Major Glcin tiltvinger 
sig Landgang i København.« Saaledes lød vort Hverv. Og dette Hverv 
bliver udført, ske hvad der vil! Er vi heldige, lykkes Landgangen; har 
vi ikke Held, dør vi en ærlig Soldaterdød. Men finder vi vor Død i Øs
tersøen, da skal vort Flag vaje over Skibet, indtil det synker ned i Bøl
gerne.

I Lyskasterskæret fra det danske Fort bl ^v Rigsflaget hejst. Vi 
erfarede senere, at delte blev vor Redning. Besætningen paa Mid
delgrunden ansaa vort Flag for at være det danske Flag og skød 
derfor ikke. Kommandanten paa Isbryderen fik Befaling til at 
lægge til ved Langelinie. Hans Skruer begyndte at male; lang
somt sætter han sig i Bevægelse, og vi følger ham i Kølvandet.

Middelgrunden rører sig ikke. Snart ligger det bag os. Den dan
ske Hovedstads Silhouet bliver skarpere og skarpere. »Langelinie« 
dukker op. Men samtidig ser vi i Morgendæmringen Omridsene af 
et dansk Krigsskib. Svære Kanoner stirrer truende over mod os, 
men ogsaa dette Krigsskib forbliver stille. Foran os lægger Isbry
deren til. Faa Minutter efter, Kl. 5,20, er vi efter en kort Manøv
rering fortøjet ved Kajmuren. Faldrebene falder, Landingen lyk
kes, det sværeste er gjort. Nu véd vi, at København bliver vor.

En tung Maskingeværafdeling betræder som den første den danske 
Jord og gaar i Stilling ved Langelinie for at sikre Udskibningen. To 
Stødtropper paa Cykler følger efter. De overrumpler Politi- og Told
vagten ved Havnen og overskærer Telefonforbindelserne. En Prise
kommando af Skibsbesætningen og lo Grupper Cyklister suser af Sled 
for at besætte det lige over for liggende danske Krigsskib og afvæbne 
Besætningen.

Kort derefter er Bataillonen udladet, og den sætter sig straks i March. 
2 Grupper paa Cykler jager forud til Opklaring mod de to Kastelsporte.
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Tæt efter dem følger 2 Sprængtroppe af Pionerafdelingen, der om nød
vendigt skal sprænge Portene. I 200 m Afstand følger det forstærkede 
1. Kompagni under Kaptajn B. Det skal efter Portenes Sprængning 
trænge ind i Kastellet, overmande og afvæbne Vagten og arrestere 
Generalen som Gidsel.

Efter 1. Kompagni følger 3. Kompagni under Kommando af Løjt
nant G. Det skal besætte de indre Vagter, gennemsøge Kasernebyg
ningerne og tage Kastelsbesætningen til Fange. Saa kommer Batail- 
lonsstaben med en Radiostation, der læsses paa en Lastmotorvogn. 
Endelig kommer det forstærkede 2. Kompagni under Kommando af 
Løjtnant B. Det skal afspærre og sikre samtlige Gader, der fører til 
Kastellet.

Før Bataillonens Hovedstyrke er afmarcheret, kommer en med 
danske Politifolk besat Personvogn susende. Vi anholder dem, de dan
ske Politimænd maa stige ud, og straks sidder en Særkommando af 
min Afdeling i Polstrene og farer af Sted. »Vi har hørt Skud,« for
tæller Danskerne, »vilde telefonisk spørge vor Vagt, men har ingen 
Forbindelse kunnet faa. Vi vilde saa personlig overbevise os om, hvad 
der var paa Færde. Vi troede, at det var Skyderi med vore Kommu
nister.«

Vore feltgraa Folk iler gennem de mennesketomme Gader i den 
danske Hovedstad. Endnu ligger Byen i dyb Søvn. Kolonnernes 
Skridt drøner paa Stenbroen, nu og da viser sig et søvndrukkent 
Ansigt ved Vinduet for straks efter at forsvinde, forskrækket over 
det uvante Billede.

Alt udvikler sig planmæssigt. Kastellets sydlige Porte er aaben, 
den nordlige Port bliver sprængt. Derved fik Afdelingen sin første 
Saarede. Pionerunderofficer K. kunde ikke vente, til den sam
menbundtede Ladning var sprængt. Endnu mens Ilden aad sig 
igennem Tændsnoren styrtede han frem og fløj med Porten i Luf
ten. Heldigvis var hans Saar ikke livsfarlige.

1. Kompagni overrumplede Hovedvagten. Den vagthavende Of
ficer skyder et Skud med sin Pistol, men kommer ikke til at afgive 
et Skud til. Et Jiu-Jitsu-Greb gør ham værgeløs, Vaabnet falder 
ud af hans Haand. De fuldstændig overraskede Folk paa Vagten 
vil løbe til deres Geværer. For sent.

Snart ligger de alle paa Jorden, nedkæmpet i Nærkamp. Ogsaa 
Telefonfolkene værger sig mod deres Stations Besættelse. Det nyt
ter intet. En Haandgranat flyver gennem Vinduet, endnu en Gra
nat følger efter. Telefonisterne skjuler sig saa i den bageste Del 
af deres Station, og snart er alle Telefonforbindelser overskaaret.

Nu er ogsaa 3. Kompagni og Bataillonsstaben trængt ind i Kastel
let. De indre Vagter er allerede besat af os; tunge Maskingeværer er 
i Stilling og behersker Kastellets Indre. Gennemsøgning af Boliger 
begynder. Den kommanderende General har kort før vor Ankomst 
forladt Kastellet. Han skal være til en Forhandling, fortæller man os. 
Derfor havde vi fundet den sydlige Port aaben.

De fangne Officerer bliver anbragt i Generalens Bolig og senere i 
Officiantmessen, de fangne Underofficerer og Mandskabet samt de
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danske Politifolk i Gymnastikhuset. Kvinder og Børn skulde først for
blive i deres Boliger; men da der kort Tid derefter falder Skud fra 
Boligerne, lod jeg disse rømme fuldstændig. Kvinder og Børn samles 
paa min Befaling i Kirken.

Allerede Kl. 5,55 staar Radiostationen klar til Anvendelse i Gene
ralboligens Have. Kl. 6,05 er Forbindelsen med Divisionsstaben og det 
tyske Gesandtskab i Orden. Kl. 6,10 vajer det tyske Rigsflag over den 
danske Generals Bolig. Ogsaa 2. Kompagni har udført sit Hverv. Alle 
i Afspærringsomraadet omkring Kastellet tjenstgørende Politibetjente 
er afvæbnede og indbragt som Fanger.

Foruden 22 danske Militærpersoner, der blev arresteret paa Gaden, 
og den danske Indenrigsminister bliver Personalet fra det engelske, 
franske og polske Gesandtskab indsat i Kastellet. Da Herskaberne er 
sultne, indbyder vi dem til at spise ved vort Feltkøkken. Linserne og 
de varme smaa Pølser smager dem udmærket.

Uden for Kastellet bliver en dansk General arresteret. Han gør 
et Flugtforsøg. Efter at have kørt nogle faa Meter bliver hans 
Vogn staaende stille, mine Folk har gennemskudt hans Automo
bilringe. Da han ganske roligt gøres opmærksom paa, at Skud
dene ved et fornyet Flugtforsøg ogsaa kunde komme til at gaa 
noget højere, gav han Afkald paa flere Foretagender af denne Art.

En ydre Sikring fra 2. Kompagni bliver angrebet af Slotsvagten. 
Da vore Folk besvarer Ilden, trækker Danskerne sig tilbage. Fægt
ningen gav Danskerne 3 saarede, vi led ingen Tab.

Kl. 6,20 viste de første lyske Flyvere sig over Kastellet. Vi vin
ker glade til dem. Vi behøver ikke deres Hjælp. Kl. 7,35 melder 
jeg til Divisionen: »Kastellet i København er besat uden Mod
stand.« Kl. 7,50 kommer følgende Meddelelse fra den tyske Ge
sandt i København: »Alt i Orden. Danmark gaar ind paa de lyske 
Fordringer.« Derpaa blev de ydre Sikringer inddraget og Fanger
ne løsladt.

Vi havde løst den os stillede Opgave. Bataillonen havde næsten 
uden Tab besat den danske Hovedstads Kastel, havde derved givet 
den tyske Gesandts Fordringer særligt Eftertryk og ved sin raske, 
dristige Optræden forhindret uhensigtsmæssig Blodsudgydelse.
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„Det raske, lille Overfald 
paa Danmark“

skildret af den tyske Generalstabsofficer Major Macher

i „Militär Wochenblatt" 9. 5. 41. (Nr. 45).

Den 9. April 1941 oplevede vi den første Aarsdag for en ganske sær
lig Æresdag for den unge stortyske Værnemagi: Begyndelsen af det 
skandinaviske Felttog.

Dette Felttog var blevet nødvendigt paa Grund af Englands Plan 
om at besætte Norge og Danmark for derved helt at afskære Tyskland 
fra Tilførsler fra Norden, for helt at spærre Søvejen Østersøen-Nord- 
søen og for at kunne indsætte engelske Flyve-Bombemaskiner fra 
skandinaviske Luflstøttepunkter mod Slorlysklands Indre.

Den tyske Førers Aarvaagenhed og Dristighed og den tyske Soldats 
Kampvilje, Kampglæde og Beslutsomhed kom den 9. April 1940 den 
engelske Plan i Forkøbet.

Det skandinaviske Felttog blev den første tyske Sejr i det afgørel
sesrige Aar 1940, Narvik blev et Symbol paa, hvad den tyske Soldat 
kan præstere.

En afgørende Forudsætning for, at Felttoget kunde lykkes, var den 
hurtige og fuldstændige Besættelse af Danmark.

Over Danmark og gennem de danske Farvande gik dengang alene 
Forbindelserne til Norge, Sverige og Finland. Det kom derfor i første 
Række an paa at bemrægtige sig Jylland og der at forhindre enhver 
Landgang fra engelsk Side. I anden Række var det nødvendigt at be
mægtige sig krigsvigtige Forbindelsesveje og Støttepunkter for Forbin
delsen til Norden, at holde disse aabne og derved gøre Danmark til 
Bro for de tyske Kræfter, der skulde til Norge.

For det tredje skulde de paa Sjælland, Fyn og Lolland staaende 
danske Kræfter, om nødvendigt ogsaa den danske Regering i Køben
havn, sættes ud af Spillet.

Alle Opgaver maatte søges løst samtidig og af Hensyn til Føring 
af Kampen i Norge afsluttes i kortest mulig Tid.

I Overensstemmelse hermed blev Kræfterne sat ind.
Tyngdepunktet laa i Jylland. Dér skulde Fodfolket i Forbindelse 

med Panserstyirker og hurtige Tropper bryde gennem Modstandslinjen 
nær ved Grænsen og derpaa i et Træk gennem Passene ved Viborg 
støde igennem til Skagen. Aalborg skulde allerede tidligt om Formid
dagen tages af Faldskærmstropper og Luftstyrker, Esbjerg, der er det 
vigtigste Flaadestøllepunkt paa den danske Vestkyst, skulde tages af 
Dele af alle Værnemagtens Troppeenheder.

Erobringen af og Fastholdelsen af de operativt og taktisk vigtige
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Støttepunkter og Forbindelsesveje i Jylland, paa Fyn og Sjælland 
skulde sikres ved Landsætning af kampkraftige Styrker ved Brohove
derne ved Bælterne og paa Masnedø, Syd for Vordingborg.

Alle disse Enkelthandlinger var smaa raske Overfald, der passede 
særlig godt til den tyske Soldats Beslutsomhed og Selvstændighed.

Ved et rask Overfald skulde ogsaa den tredje Opgave, nemlig Bort
eliminering af den danske Værnemagts Styrker paa Sjælland, løses. 
For at dette kunde ske, skulde tyske Styrker lande samtidig i Gedser, 
Korsør og ogsaa midt i København og derfra hurtigt forenes Vest for 
København.

Mørk og kold begyndte den 9. April 1940. Endnu laa Mørket over 
Land og Hav, da de tyske Stormtropper lydløst arbejdede sig frem til 
de danske Grænsestillinger. Sidste Isgang ledsagede Skibene paa deres 
natlige Fart gennem de danske Minespærringer, Kystbefæstninger og 
Fiaadestationer.

Først kort Tid før Angrebet sattes ind kunde man i Dæmringen ud
pege de Maal, der skulde tages i første Spring, nemlig Skove og Bakker 
i Sydjylland, Broerne ved Bælterne, Havneanlægcne ved Korsør og 
Gedser, Øen Masnedø, Langelinie i København.

Saa slog den befalede Time, og nu skete alt med den mest ubetin
gede Nøjagtighed og Sikkerhed.

De svage Besættelsesstyrker i Modstandslinjen i Sydjylland bl°v for 
de flestes Vedkommende overrumplede i deres Kvarterer. Lokal Mod
stand, der flammede op paa 5 Steder, blev brudt i kort Kamp.

De tyske Flyvemaskiner bruste nu, da Hemmeligholdelse ikke mere 
var nødvendig, Nord paa i Eskadriller og Grupper, rede til at bane 
Vejen ind i Jylland for Stødtropperne og rede til at beskytte de dybt 
inde i Fjendeland landede talmæssigt ofte kun svage tyske Styrker.

Korsør, Gedser, Bæltbroerne og Masnedø blev taget uden Kamp.
En halv Time efter Landsætningen i København var det gamle 

Kastel, i hvilket der laa Garnisonstropper og de højeste Førerstabe, 
i tyske Hænder. Modstanden, der som Følge af den fuldstændige Over
raskelse, kun var ringe, blev hurtigt brudt.

Landsætningen af Luftstyrker i Aalborg skete uden at komme i 
Berøring med Fjenden og uden Tab.

Foretagendet mod Danmark var saaledes lykkedes paa alle Punk
ter, de for Krigsføringen vigtige Pladser og Lokaliteter var i tyske 
Hænder.

Yderligere Modstand fra den danske Værnemagt kunde ikke have 
ændret noget i denne Kendsgerning. Tvunget af Omstændighederne 
og under Drønet af en tysk Kampeskadrilles Motorer hen over Køben
havn besluttede den danske Regering sig derfor allerede i de første 
Morgentimer til at afbryde al væbnet Modstand. Da de vigtigste dan
ske Efterretningsforbindelser i Midt- og Sydjylland paa dette Tids
punkt var paa tyske Hænder, maatte Meddelelser til de danske Trop
per dér om deres Regerings Beslutning ske ved tysk Hjælp.

Ved Middagstid naaede de bevægelige Styrker Viborg.
Kort Tid derefter startede de første tyske Kampgrupper fra Aalborg 

til Indsættelse mod Norge.
Allerede den 9. April rullede de første Forsyninger til Norge paa 

Landeveje og Jernbaner gennem Danmark.
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Opgaverne var løst: Danmark var hindret i al blive taget af Eng
land, Forbindelserne til Norge var sikrede, den danske Værnemagt 
og den danske Regering var sat ud af Spillet som Englands eventuelle 
Magtfaktor i Østersørummet.

I de følgende Dage og Uger, under Undervandsbaadsjagten i Katte
gat, under Kampene i Midtnorge og omkring Narvik viste Betydningen 
af Danmark som Kamp- og Forsyningsbasis for alle Dele af Værne
magten sig i sin fulde Størrelse under det norske Felttog indtil dettes 
sejrrige Afslutning.

Danmarks Betydning i det nuværende Afsnit af den tyske Krig mod 
England som Bolværk for Søvejen Østersøen-Nordsøen og som Luft- 
støttepunkt mod det engelske Moderland ligger klart for alle.

Dele af de den 9. April 1940 indsatte Tropper ilede til ny Indsæt
telse og Sejr i Norge.

Det heldige Danmarks-Foretagende blev et nyt Bevis paa Værdien 
af tysk Generalstabsarbejde. Under Befaling af den kommanderende 
General og Divisionskommandørerne havde kun nogle faa indviede Of
ficerer deltaget i det hurtige, nøjagtige og energiske Forarbejde.

Fordi Forarbejdet var rigtigt og Hemmeligholdelsen absolut, kunde 
den udarbejdede Plan i Udførelsen gaa som et Præcisionsur.

Næsten alle Tropper, der var blevet indsat i Danmark, marcherede 
saa i Maj og Juni over Maas, Mosel eller Rhinen ind i Frankrig. Hur
tige Tropper kæmpede med ved Dunkerque paa fremragende Maade.

Selv om Kampene og Sejrene i Vest har gjort stærkere Indtryk og 
vist større Oplevelser, saa vil Opgavens Egenart ved det raske lille 
Overfald paa Danmark for alle, der virkede med, altid forblive en 
enestaaende Oplevelse.

Med Stolthed tænker derfor alle, der blev sat ind i Danmark den 
9. April 1940, paa denne Dag. De bevarer i trofast Erindring de Kam
merater, der faldt, da de stormende trængte ind i Danmark. De er 
beredte til ny Indsats mod England overalt, hvor Føreren befaler.
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Danmarks militære Besættelse Led 

i en strategisk Plan.

Udtalelse af General Kaupisch, Lederen af de tyske 
Besættelsestropper i Danmark d. 9. April 1940, 

fremsat paa 2-Aars Dagen for Besættelsen.
(Gengivet efter „Nordschleswigsche Zeitung“.)

— Skulde det norske Foretagende lykkes, var det af afgørende Be
tydning om muligt paa een Dag at tage hele Danmark i Besiddelse 
for at bringe Sundet, Kattegat foruden den danske Vestkyst under tysk 
Kontrol og sikre Forsyningstjenesten til Hæren, Luftvaabnet og Mari
nen i Norge. Den hurtigste og mest ubetingede Beherskelse af Jylland 
var i denne Forbindelse særlig vigtig, kun derved var det muligt at 
overtage Beskyttelsen af den danske Vestkyst mod engelske Overgreb 
og vinde de nødvendige Luftbaser mod Norge og det østlige England, 
derudover var det nødvendigt hurtigt og virkningsfuldt at besætte 
alle Havne og andre operative, taktiske og økonomisk vigtige Punkter 
paa de danske Øer.

Det afgørende Moment ved Planens Gennemførelse maatte være 
Overraskelsen, som gjorde enhver væbnet Modstand udsigtsløs og der
med hindrede Blodsudgydelse i et med det tyske beslægtet Folk. Thi at 
de danske Soldater — ligegyldigt mod hvem — var besluttede paa at 
kæmpe, maatte antages for sikkert, en Formodning, der fandt sin fulde 
Bekræftelse ved de faktiske Begivenheder og ved Udsagn af den danske 
militære Ledelse, som ved den overraskende Besættelse af København 
blev taget til Fange 20 Minutter efter de tyske Troppers Landgang.

Medens den 9. April Kl. 5,15 tysk Sommertid motoriserede Kolonner 
paa 8 Steder overskred Grænsen mellem Flensborg og Tønder, landede 
samtidig fra Søen Dele i København, Gedser, Korsør, Nyborg og ved 
Lillebæltsbroen ved Middelfart og trængte med ubetvingelig Kraft ind 
i Landets Indre. Pansertog blev sendt frem fra Flensborg og Tønder, 
Luftlandetropper kunde allerede om Morgenen tage Aalborg, Søstrids
kræfter besatte planmæssigt Havn og Flyveplads i Esbjerg. Om Afte
nen den 9. April indløb i General Kaupisch’s Hovedkvarter Melding 
om, at tyske Tropper havde naaet Skagen, Danmarks nordligste Spids.

Den tyske Plan var takket være Ledelsens grundige Forberedelser 
og Troppernes beslutsomme og dristige Optræden og takket være den 
danske Konges Indsigt fuldtud lykkedes. Dermed var ikke blot en 
farlig Flanketrusel mod Riget fjernet, Danmark selv var — som det 
snart skulde vise sig — reddet fra politisk og økonomisk Ruin, men 
ogsaa — og deraf er Tropperne i Danmark særlig stolte — Forudsæt
ningerne for videre Fremgang i Norge skabt.
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For Soldaterne, der i Timer havde levet i den højeste Anspæn
delse, som var ført frem i Zik-Zak-Kurs mod en usynlig Fjende 
gennem Nat og Miner, som med alle Nerver spændt havde oplevet det 
første Møde med danske Vaaben — de mægtige Kyslbatterier —, som 
i Morgengryet sprang i Land eller bag Grænsen traf paa kampberedte 
i deres Stillinger forskansede danske Tropper, for dem maatte det 
fredelige Livs uforstyrrede Gang om Aftenen paa den første Dag fore
komme som et Under. Men det var ikke et Under, der var faldet ned 
i Skødet paa den tyske Soldat. Bag Danmarks Besættelse stod en Ydel
se, som kun et til det yderste sammensvejset Fællesskab mellem Offi
cer og Mandskab kunde muliggøre. Ud af delte Kampfællesskab vok
sede Mod, Dristighed og Forvovenhed, som sammen med Tavshed og 
Præcision ved Udførelsen lod det lykkes. Men den tvske Generalstabs
officer har med korteste Frist i haardt Arbejde Nat og Dag skabt 
Grundlaget og Forudsætningerne for. at det lykkedes.

Infanteristerne, .der en skønne Dag betraadte et Skibs Planker, vidste 
ikke, hvor del skulde føre dem hen, og selv Officererne erfarede faa 
Timer før Landgangen deres Opgave, mens Tropperne, der samledes 
i Slesvig-Holsten endnu om Morgenen den 9. April ikke vidste, at de 
en Time senere skulde staa paa dansk Grund. Saaledes kunde den 
tyske Plan hemmeligholdes lige til sin Udførelse. Det var afgørende 
for Resultatet. Ingen tvivlede om, at de danske Soldater vilde have 
kæmpet tappert og dermed vilde have forsinket Danmarks Besættelse 
i Dage. Men Forsinkelsen vilde have influeret paa Foretagendet i 
Norge, om ikke bragt det i Fare. Alene den overraskende samtidige 
Besættelse af vigtige Punkter i Danmark, Vægten af det tyske Slag 
og de tyske Troppers dristige Fremstormen viste den danske Ledelse, 
at enhver vderligere Kamp vilde være afsindig. Dette blev samtidig 
med Indrykningen gjort Regeringen klart, mens Kampeskadriller fløj 
over København. Kongen og hans Regerings Indsigt har saaledes sparet 
Danmark for Krigen.
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EFTERSKRIFT.
Trods al Usikkerhed kan intet rokke Visheden hos det danske 

Folk om, at den tyske Besættelse af Danmark ophører, naar 
Krigen slutter. Paa denne Vished maa nødvendigvis alle Planer 
om Danmarks Fremtid bygges

Men sporløst vil dette Mellemværende ikke have krydset vor 
Udvikling. Begivenhederne den 9. April har kastet truende Per
spektiver over Danmarks Fremtid, og de forsvinder ikke, fordi 
den lyske Besættelse ophører.

Aaret 1940 viste en tydelig politisk Sammenhæng i de nordi
ske Landes Forhold udadtil. Nordens geografiske Beliggenhed 
har faaet større Betydning end n .gensinde før, og intet tyder 
paa, at denne Betydning vil blive mindre efter Krigen — tvært

imod !

Vi vil derfor tilsidst fremhæve Bemærkningen om, at I NOR
DEN GÆLDER DET EN FOR ALLE OG ALLE FOR EN. Doku
menterne i denne Samling viser det Gang paa Gang.

Begivenhederne den 9. April 1940 maa ikke glemmes. Til de 
mindste Træk minder de os om, at

Vanmarks 3remiidsvej er Ttordvejen.
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